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RESUMO EM PORTUGUÊS 

 

Discursos políticos e Interações Multi-escalares em Desenvolvimento Curricular: 
Institucionalização e Tradução de Questões de Raça/Etnia na Educação Brasileira 

Este livro é o resultado de um projeto de pesquisa de doutorado que investiga os discursos políticos 
e as interações multi-escalares que influenciam o processo de desenvolvimento curricular no que diz 
respeito à etnia/raça e educação no Brasil contemporâneo. 

No projeto, é feita uma análise empírica crítica de processos políticos em relação a 
etnia/raça na educação. É investigado como as políticas em relação à etnia/raça são formuladas e 
enquadradas pela sociedade civil e pelas instituições ligadas ao governo, e como os resultados deste 
processo finalmente tomam forma na prática das escolas. O objetivo principal deste trabalho é 
contribuir para o debate crítico sobre a educação e o papel que a mesma pode ou não ter na 
emancipação de determinados grupos na sociedade. O interesse específico vai para o papel que os 
movimentos sociais podem desempenhar ao iniciar e/ou fortalecer tais processos de mudança.  
 
Objeto de estudo 
O objeto desta pesquisa é a Lei Educacional Brasileira 10.639, de 2003. Trata-se de uma iniciativa 
política importante, concebida com a intenção de combater a desigualdade étnica/racial e exclusão 
dos afro-brasileiros na sociedade em geral e especificamente na educação. A lei se preocupa com o 
conteúdo da educação (o que é ensinado) e exige que todas as escolas de ensino primário e 
secundário revisem seu currículo e integrem nele conteúdos sobre as contribuições, na história, na 
cultura e na sociedade, da população afro-brasileira. Outros documentos legais que surgiram depois 
da aprovação da Lei deixam claro que favorecer o reconhecimento e a valorização das identidades 
entre os alunos e reconhecer as lutas da população afro-brasileira são elementos centrais. A Lei 
10.639 enfatiza a necessidade de adaptar o conteúdo educacional existente. Um exemplo de 
alteração aponta que no conteúdo atual – onde é dada atenção à questão – o foco vai apenas para a 
história da escravidão, retratando a população afro-brasileira principalmente como vítima e 
invisibilizando sua ação, que trata de resistência à opressão, bem como outras contribuições para a 
sociedade, que não são mencionadas. Além do que, a lei também enfatiza a necessidade de se 
prestar atenção à forma como os conteúdos educacionais são apresentados. Seu objetivo é que os 
conteúdos sejam trabalhados em todo o currículo, ligados a diferentes disciplinas e a vários ciclos de 
ensino. Mais adiante, a lei prevê uma transformação de toda a cultura escolar para uma cultura que 
considera questões de etnia/raça em geral e questões relacionadas aos afro-brasileiros 
particularmente. 
 
Desenho de estudo 
Neste estudo a educação é entendida como um terreno complexo, sendo o resultado de lutas 
discursivas, materiais e institucionais em várias escalas de política (Robertson, 2011). Por isso, 
reconhece uma interação multi-escalar complexa e dialética entre os fatores materiais e ideacionais 
(Hay, 2002a). Foi utilizada uma abordagem etnográfica crítica em que o foco era desvendar 
microprocessos, enquanto incorporando-os ao ambiente macroestrutural. Na análise dos fatores 
ideacionais, o estudo centra-se em “manifestações discursivas”, as maneiras pelas quais o discurso 
se expressa no uso da língua, texto, discurso e comunicação. 
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Este estudo consiste em dois níveis de análise. O primeiro nível trata das arenas em que as 
políticas são concebidas e negociadas, em um processo interativo entre as instituições políticas e os 
atores da sociedade civil organizada, que atuam de forma independente destas instituições. O 
segundo nível trata das arenas em que o resultado deste processo é recebido e traduzido em 
instituições e práticas educacionais. Dentro destes dois níveis de análise, três arenas têm um lugar 
central: a “arena política oficial”, a “arena da sociedade civil” e a “arena pedagógica”. Na primeira 
arena, as políticas enquanto textos são construídas e institucionalizadas pelas instituições políticas 
em diferentes escalas; na segunda arena a estratégia dos atores está voltada principalmente para 
influenciar os processos de definição da agenda política através do enquadramento das questões 
específicas, e, na última arena – a arena em que as escolas existem – ocorre a tradução da agenda 
política em prática.  

Emergindo de um compromisso a longo prazo, relativo ao contexto no qual o pesquisadora 
trabalhou e viveu no Brasil durante oito anos, a pesquisa de campo ocorreu em diferentes blocos de 
tempo, no período de outubro de 2007 a novembro de 2010. A primeira parte do trabalho de 
campo centrou-se nas políticas de raça e educação. A subpergunta que norteou essa parte da 
pesquisa foi: Quais discursos e interações multi-escalares explicam o lento processo de mudança 
política em relação à etnia/raça e educação no Brasil? Os dados foram coletados na cidade do Rio 
de Janeiro, em outro município do estado do Rio de Janeiro chamado Niterói e em Brasília, a capital 
política do Brasil. Inicialmente foram entrevistados, na arena política oficial, os atores ligados às 
representações locais (Rio de Janeiro, estado e município de Niterói), bem como as autoridades 
nacionais educacionais e entidades governamentais que trabalham com a promoção da igualdade 
racial. Também foram incluídos, na arena da sociedade civil, atores do Movimento Negro brasileiro, 
dos sindicatos de professores, organizações de advocacia, ONGs e ONGs internacionais. Além 
disso, na arena pedagógica, foram coletados dados com atores vinculados a universidades federais e 
estaduais e a programas de formação de professores. 

Na segunda parte do trabalho de campo, foi estudada a recontextualização da política na 
prática do dia-a-dia na escola. A seguinte subpergunta guiou esta parte da pesquisa: Como é 
recebido e recontextualizado o novo discurso político ao nível da escola, no Brasil, e quais 
condições contribuem para a sua implementação eficaz? Na fase exploratória desta parte do 
trabalho de campo, os dados foram coletados em escolas de três municípios diferentes dentro da 
região metropolitana do Rio de Janeiro (São Gonçalo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro). Numa 
fase posterior, a coleta de dados foi feita em 12 escolas no município de Niterói. Destas escolas, 
uma foi investigada mais profundamente em um estudo de caso. Os dados coletados nas escolas 
com os membros da equipe de gestão (diretor e vice-diretor), com a equipe pedagógica (pedagogos 
e coordenadores) e com professores, por meio de entrevistas semiestruturadas, questionários e 
discussões em grupo, foram triangulados com outras fontes de dados, tais como documentos 
institucionais e relatórios, observações e conversas informais no contexto escolar, além de 
questionários preenchidos pelos alunos. 
 
Resultados 
Os resultados do estudo são discutidos em três capítulos distintos (capítulos 4 – 6). Eles baseiam-se 
no entendimento de que o desenvolvimento curricular é composto por três processos principais, a 
saber: 1) definição da agenda pré-aprovação, 2) institucionalização pós-aprovação e, 3) colocação da 
política aprovada em prática. 
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O processo de definição da agenda antes da aprovação 
Focalizando na questão de que discursos e interações multi-escalares explicam o processo de 
mudança política desigual em relação à etnia/raça e educação no Brasil contemporâneo, duas 
questões empíricas são abordadas no Capítulo 4. Em primeiro lugar: Quais arenas, atores e eventos 
influenciaram o processo de definição da agenda sobre questões de etnia/raça na educação, até o 
momento em que a Lei 10.639 foi aprovada e sua regulamentação surgiu? Segundo: Como os 
diferentes atores interpretam, e apoiam ou contestam (a constituição de) esta agenda e sua 
institucionalização? Na tentativa de responder a estas perguntas, foram analisados a campanha 
contra a desigualdade racial na educação, o curso da proposta da Lei 10.639 nas esferas políticas 
oficiais e a regulamentação da Lei 10.639. 
 A análise mostra que nas fases de 1) campanha, 2) negociação política e elaboração do texto 
e, 3 ) regulamentação nacional, a maioria das atividades ocorreu na arena política oficial e na arena 
da sociedade civil. Além disso, o Movimento Negro brasileiro foi identificado como o motor 
principal no processo de mudança política, que ocorreu em um contexto de aumento de 
oportunidades políticas. O processo de redemocratização do país, desde o final da década de 1980, 
e as aberturas para a participação em diferentes níveis da política emergente no estado neoliberal na 
década de 1990, contribuíram para transformar a relação entre a sociedade civil e o Estado. Essas 
transformações em todo o país resultaram em atores ligados ao Movimento encontrarem espaço 
para incluir as suas reivindicações nas agendas municipais e estaduais. Como resultado, desde 1989 
– e mais intensamente desde a década de 1990 – já existiam, em níveis municipais e estaduais, 
instrumentos políticos semelhantes à Lei 10.639, formando a base para a formulação desta lei 
nacional uma década depois. 
 A partir de meados da década de 1990, estimulado por atores globais e processos de 
globalização e neoliberalismo, internacionalizou-se o debate sobre as questões sociais, a 
desigualdade étnica/racial e políticas baseadas em raça. Mesmo reconhecendo que o debate 
disseminado por atores globais partiu de uma outra análise do problema, esse debate ajudou a 
intensificar a discussão sobre a desigualdade racial no Brasil. Foi demonstrado de que forma um 
complexo processo multi-escalar e inter-escalar de fortalecimento e tensionamento em relação às 
questões de raça surgiu em conjunção com a Conferência Mundial Contra o Racismo (the World 
Conference Against Racism, WCAR), realizada em Durban em 2001. Aqui, o Movimento Negro 
usou um evento mundial para apresentar sua agenda local, regional e nacional. Baseando-se na obra 
de Santos (Santos, RE, 2006), e Santos e Soeterik (2012), este estudo argumenta que a conferência 
de Durban deve ser entendida como um exemplo de como o Movimento Negro brasileiro usou 
uma “política de escalas” para tomar vantagem e criar oportunidades políticas para poder colocar a 
desigualdade racial na agenda e torná-la um tema de debate na sociedade. 
 Assim, embora o Movimento Negro seja um ator-chave na promoção da agenda de 
educação anti-racista no Brasil, o estudo destaca que a construção efetiva de políticas só se tornou 
possível dentro de um contexto global que fortaleceu o movimento em sua luta. No Brasil, o 
período após a WCAR foi caracterizado pelo reconhecimento, por parte das autoridades públicas 
brasileiras, do racismo na sociedade e do papel desempenhado pela educação na reprodução e/no 
combate das dinâmicas sociais que reproduzem esse mecanismo de exclusão. A popularização e 
politização da questão da desigualdade racial e ações afirmativas começaram nesse período, 
obrigando os setores da sociedade a tomar uma posição em relação à legitimidade deste tipo de 
políticas. 
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 Olhando especificamente para a institucionalização e implementação da Lei 10.639 e 
instrumentos legais, verificou-se estarem fortemente ligadas às diferentes interpretações da essência 
e razão de ser desta lei. Juntamente com acadêmicos aliados, e atores de outros movimentos sociais, 
o Movimento Negro brasileiro construiu um quadro onde a sociedade brasileira em geral, e a 
educação em particular, são vistas como estruturadas através de desigualdade racial e racismo. Uma 
das ideias por trás de iniciativas como a Lei 10.639 é estimular os atores dentro das escolas a 
desconstruir esses mecanismos, politizando o conceito de raça. Essa politização implica uma 
reflexão e revisão das representações da sociedade como um todo (Soares, 2009), bem como uma 
reflexão sobre o envolvimento de todos os atores dentro da dinâmica social da sociedade. Para 
compreender a lógica por trás e o objetivo da Lei 10.639, é, portanto, essencial compreender a 
“incidência social” de raça – isto é, a maneira na qual a raça, como uma construção social e 
categoria discursiva, é sustentada no nível das relações sociais. Este estudo demonstrou, no entanto, 
que a maioria dos atores, tanto na arena política oficial e na escola, não interpreta a Lei 10.639 na 
forma como ela foi enquadrada em primeira instância. Este estudo identificou que, tanto na arena 
política oficial e na arena pedagógica, os discursos são dominados por uma abordagem não-crítica 
liberal/conservadora das questões de etnia/raça. Isso fez com que nenhuma prioridade ou 
visibilidade fosse dada à institucionalização e implementação da política nos processos políticos, 
burocráticos e educacionais. Os atores com uma posição alta na hierarquia institucional da arena 
política oficial, não querendo politizar raça, defenderam uma imagem de um Brasil caracterizado 
por uma história das relações raciais harmoniosas (o mito do Brasil como uma democracia racial). A 
presença do racismo e da estruturação racial da sociedade brasileira não foram reconhecidos. As 
desigualdades foram explicadas como relativas a diferenças socioeconômicas, por um lado, e a 
responsabilidade individual do outro. O próprio envolvimento destes atores como sendo pessoas 
com uma identidade étnica/racial própria dentro das dinâmicas sociais não foi reconhecido. Assim, 
a Lei 10.639 é referida como sendo apenas concebida para a população negra. Consequentemente, o 
debate dominante na arena política oficial teve um foco na educação sobre os diferentes grupos 
étnicos/raciais (estudando o “outro” e “sua cultura”). Isto levou a uma naturalização das diferenças 
e a uma reificação do conceito de cultura. Ao fazê-lo, os costumes e as visões de mundo da maioria 
(branca) muitas vezes foram implicitamente tomados como norma, o que fez com que os brancos 
ficassem fora da discussão.  

As interpretações dominantes refletidas na arena política oficial fizeram com que, quando a 
proposta de lei finalmente entrou na arena política nacional oficial, permanecesse engavetada por 
anos. Da mesma forma, antes da promulgação da Lei 10.639, duas cláusulas essenciais da proposta 
da lei foram vetadas. Muitos atores ligados ao Movimento Negro sentiram que os vetos tiraram a 
espinha dorsal do projeto, sendo que esses elementos excluídos formalizavam a ligação entre 
movimentos sociais como o Movimento Negro brasileiro, professores e escolas, no que diz 
respeito, por exemplo, à formação de professores. Todos estes aspectos contribuíram para o fato de 
que a versão da lei, aprovada em 2003, não fosse específica, e pudesse facilmente ser interpretada de 
várias formas. 
 
O processo de institucionalização pós-aprovação 
A discussão, no Capítulo 5, volta para a implementação da Lei 10.639 na arena política oficial. O 
capítulo prossegue com a análise da questão de que discursos e interações multi-escalares explicam 
o processo de mudança política desigual em relação à etnia/raça e educação. No entanto, voltando 
para o período após a aprovação e regulação da Lei 10.639, este capítulo analisa os discursos dos 
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atores envolvidos com a institucionalização e implementação da Lei 10.639 na arena política oficial. 
Processos de fortalecimento institucional, processos de revitalização de redes e remobilização foram 
analisados. O interesse específico foi para a compreensão de quais arenas, atores e eventos tiveram 
um efeito sobre o processo de institucionalização da Lei 10.639 e as Diretrizes Curriculares 
003/2004. Em seguida, deu-se atenção à forma como os diferentes atores interpretam, apoiam ou 
criticam (a constituição de) esta agenda e sua institucionalização.  

O estudo mostra que vários desafios políticos e pedagógicos ainda existem com relação à 
institucionalização e implementação da lei nas instituições políticas oficiais. No momento da coleta 
de dados, a institucionalização e implementação ocorreu principalmente em “ilhas” ou “apêndices” 
(como comissões especiais ou departamentos dentro da arena política oficial) e dependia de 
indivíduos que se identificassem com o caso do Movimento Negro brasileiro. Dentro destes 
“apêndices”, os atores ligados ao Movimento Negro brasileiro foram muitas vezes considerados 
responsáveis por promover o prosseguimento da execução dos instrumentos jurídicos. Um efeito 
desse modelo foi que questões de etnia/raça não foram trabalhadas como questões transversais – 
passando por todos os aspectos, diversas instituições e níveis do sistema de educação. A análise dos 
discursos de atores de alta posição no Ministério da Educação e Secretaria de Educação do Estado 
de Rio de Janeiro mostrou as escolhas conscientes feitas a este respeito. Esta colocação das 
questões de etnia/raça em “apêndices” foi parcialmente explicada pelo fato de que os atores 
poderosos na arena política oficial ainda consideram questões de etnia/raça “um problema dos 
negros.”  

Além da falta de apoio institucional mais amplo, os “apêndices” tiveram que lidar com falta 
de recursos humanos e baixo orçamento. Isto, combinado com o caráter relativamente autônomo, 
falta de coordenação e comunicação e as relações instáveis e descontínuas entre as instituições 
políticas em diferentes níveis de governo, levou a uma situação na qual a Lei 10.639 e os 
instrumentos legais ligados a ela constituíam uma questão sobre a qual não existia coordenação 
entre os vários níveis de governo e suas instituições diferentes. Assim, apesar das ações de alguns 
indivíduos, o processo de institucionalização e implementação da Lei 10.639 nos aparatos 
burocráticos a nível nacional, municipal e estadual estagnou. A estagnação do processo de 
institucionalização levou a uma falta de financiamento, divulgação e elaboração de material, e à 
insuficiente capacidade de formação de professores na área. Ninguém se considerava ou 
considerava a instituição ou organização na qual trabalhava como responsável por tomar medidas 
essenciais para a institucionalização da lei. Essa dinâmica foi observada tanto entre o governo 
nacional e os governos estaduais e municipais, bem como dentro das instituições. Isto resultou em 
situações em que os professores, ao final, eram indicados como os responsáveis pela execução, 
quando ao mesmo tempo, faltava-lhes o apoio estrutural necessário para implementarem a política. 
 
Tradução ao nível da escola 
A questão de como o novo discurso político é recebido e recontextualizado ao nível da escola e 
quais são as condições que contribuem para a sua efetiva implementação, é abordada no Capítulo 6. 
Três questões foram destacadas: os fatores contextuais que afetam os atos relacionados à Lei 10.639 
e das Diretrizes Curriculares 0003/2004, as maneiras pelas quais os membros da equipe pedagógica 
e de gestão e os professores reconhecem e traduzem o conteúdo destes dois instrumentos jurídicos, 
e a influência da experiência pessoal sobre a forma pela qual professores abordam questões de 
etnia/raça no contexto escolar. 



270 
 

No nível das 12 escolas do município de Niterói pesquisadas, este estudo constatou que, 
apesar de uma ligeira maioria de atores profissionais das escolas ter ouvido falar sobre a Lei 10.639, 
poucos membros da equipe conheciam o seu conteúdo exato. O número de professores e membros 
da equipe pedagógica e da gestão que tinham lido a lei era muito pequeno. Ao mesmo tempo, a 
maioria dos profissionais confirmou que a escola trabalhou com o conteúdo da lei. Análise dos 
dados coletados na escola tomada como caso mostra que apenas alguns atores da escola 
entenderam a essência da lei como sendo uma proposta de transformação que envolve toda a 
sociedade e todos os cidadãos brasileiros. Esses atores realmente problematizaram as ideias, as 
atitudes e conteúdos educacionais dominantes e reconheceram a necessidade de revisá-los. A 
maioria dos atores não considerava o potencial transformador da lei. Constatou-se também que, 
apesar de muitos atores “externos” à escola enfatizaram a responsabilidade das escolas e dos 
professores no que diz respeito à implementação da Lei 10.639, atores profissionais na escola – 
independentemente das interpretações da lei – apontaram para fatores estruturais e contextuais 
limitando a sua atuação em relação à formação e transformação das práticas no domínio das 
questões de etnia/raça.  

O principal fator identificado, que explica por que a lei foi recontextualizada e traduzida na 
escola, predominantemente de uma forma não-transformadora, é a falta de compreensão por parte 
da equipe de profissionais de como os conceitos de raça e racismo são utilizados nela. A maioria das 
interpretações da lei 10.639 na escola enfatizou seus elementos culturais. Esta interpretação foi 
muitas vezes acompanhada pelo princípio da não-discriminação, um foco no “outro” e a 
“brancura” como norma. Assim, no nível das práticas dos profissionais individuais na escola, a 
recontextualização da lei foi fortemente marcada pela oferta de conteúdos educacionais 
“adicionais”. Ao se referir às práticas cotidianas na escola, as desigualdades, experiências de racismo 
e questões de poder subjacentes somente foram reconhecidas por alguns membros. Não houve 
reconhecimento do contexto sócio-histórico no qual tem lugar a educação e no qual as identidades 
são formadas. Contextos de educação, processos e atores foram discutidos principalmente como 
neutros e “sem cor”, não ligados à diferenças e desigualdades na sociedade. À medida que essas 
interpretações refletem, em grande medida, as ideias dominantes na sociedade brasileira (por 
exemplo, como também foi visto na arena política oficial), os resultados do estudo de caso são 
considerados um exemplo de como os discursos dominantes da sociedade e as crenças sociais na 
escola intermedeiam fatores estruturais e agências de atores individuais e grupos.  
Outro fator que contribuiu para o não desenvolvimento de interpretações críticas e de práticas 
transformadoras por profissionais individuais, foi a ausência, na escola, de um projeto maior e 
contínuo ligado às questões de etnia/raça, que vai além do currículo prescrito. Isso, por sua vez, 
esta relacionado à indisponibilidade de espaço para a construção de conhecimento no qual as vozes 
da “minoria” estão incluídas, bem como a falta de apoio externo recebido pela escola para a 
implementação de políticas como a Lei 10.639. 

Em relação às condições que contribuem para a efetiva implementação da Lei 10.639, foi 
observado que era importante obter informação sobre como os diferentes atores enfrentam certas 
questões e como eles usam as oportunidades e seu espaço de manobra. Questões contextuais, tais 
como (a disponibilidade de, ou acesso a) tempo, material e conhecimento foram apresentadas por 
alguns atores como influência positiva a elaboração de certas praticas em relação à Lei, enquanto 
outros identificaram essas questões de forma negativa, influenciando a elaboração de trabalhos em 
relação à Lei 10.639. Assim, dentro do mesmo contexto, atores profissionais individuais na escola se 
posicionaram de forma diferente. Enquanto alguns professores percebiam algum “espaço de 
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manobra” e, então, abraçavam a responsabilidade e tentavam desenvolver ou transformar as 
práticas dentro de seu contexto de trabalho diário, a maioria dos professores e membros da equipe 
pedagógica e de gestão não expressou a possibilidade de (pelo menos em parte) mudar a situação 
em que se encontravam. A maioria dos fatores negativos identificados pelos professores e membros 
da equipe pedagógica e de gestão foram apresentados como estando fora de sua capacidade de 
mudar. 

No entanto, verificou-se que os poucos discursos alternativos presentes na escola abriram 
discussão sobre questões de etnia/raça, em geral, e da Lei 10.639 especificamente. Essas “aberturas” 
às vezes levaram a uma renegociação na equipe, no que diz respeito ao conceito de racismo e suas 
manifestações no contexto escolar em particular e na sociedade em geral. Nesses momentos, a Lei 
10.639 serviu como uma “ferramenta” ou como um “veículo” para os atores dispostos a trabalhar 
com a questão marcarem seu ponto. 

A experiência pessoal dos professores foi identificada como influenciadora na forma como 
eles trabalham com as questões de etnia/raça. Foi observado que membros da equipe que se 
identificaram como negros, ou membros auto-identificados brancos que se referiram a uma relação 
próxima com uma pessoa negra, apresentaram problematizações mais críticas da questão do 
racismo na instituição. Sendo uma minoria, esses membros abordaram a questão do racismo não só 
como um problema individual, mas principalmente como um problema social e institucional. Eles 
expressaram a interpretação sociopolítica mais crítica da Lei 10.639, e reconheceram sua agência 
individual em relação à questões de etnicidade/raça. 

Com base em teorias sobre crenças (beliefs) sociais e pessoais (Pajares, 1992; Nespor, 1987) 
concluiu-se que, em um contexto social dominado pela ideologia do Brasil como uma democracia 
racial, e um contexto institucional caracterizado pela falta de apoio e treinamento na questão, os 
membros que nunca sofreram racismo ou que não têm uma relação próxima com uma pessoa que 
tenha sofrido esta forma de exclusão, têm dificuldade em entender o que é o racismo, e reconhecer 
sua dinâmica em situações e práticas diárias. Esta falta de compreensão leva a uma problematização 
não-crítica da questão e ao não reconhecimento do seu papel como ator em relação a ela. No 
entanto, verificou-se que algumas vezes – depois de uma contribuição crítica de um membro da 
equipe nas discussões – alguns atores profissionais na escola começaram a refletir sobre o possível 
significado da Lei 10.639 em suas práticas pedagógicas e seu papel como educadores em relação à 
ela. Assim, de acordo com a referida teoria, tornou-se evidente que há oportunidades para mudança 
de crenças e práticas. No entanto, este estudo também confirmou que as mudanças de crenças, ao 
lado da vontade individual, também precisam de apoio externo. 
 
Conclusões 
Este estudo mostra que, embora “questões de minorias” (tais como questões de etnia/raça) ainda 
são muitas vezes excluídas das agendas dominantes nos vários níveis de governo, o aumento das 
dinâmicas inter-escalares e multi-escalares no mundo globalizado, ao mesmo tempo apresentam 
novas oportunidades para as minorias “navegarem escalas.” O caso do Brasil mostrou como certos 
atores aproveitaram as oportunidades emergentes em diferentes escalas de política e conseguiram 
colocar questões “novas” na agenda política. Assim, este estudo mostra por que o processo de 
desenvolvimento de currículo e as relações de poder/saber não podem ser entendidos quando o 
processo é investigado como sendo linear – de cima para baixo. No caso da Lei 10.639, foi o 
Movimento Negro brasileiro, em movimento “para cima” e “para baixo”, operando em diferentes 
arenas, o motor por trás dos acontecimentos. A compreensão hierárquica, e não dinâmica, da 
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política, teria tornado impossível o reconhecimento das diferentes arenas, atores e fatores que 
influenciaram as diferentes fases da definição da agenda, e o desenvolvimento, ajuste e aprovação 
dos instrumentos de política. Também teria tornado difícil entender por que no momento, no 
Brasil, a Lei 10.639 é implementada da forma que é, e porque ela tem sido praticada de forma tão 
modesta.  

Este estudo, então, também destacou o valor de incluir a arena da sociedade civil na análise 
da formação de políticas “alternativas”. Em todas as fases do processo político, em diferentes 
escalas, o Movimento Negro brasileiro foi o motor principal por trás das ações. Assim, sem a 
inclusão, na análise, da arena da sociedade civil como uma arena na qual discursos pedagógicos 
“alternativos” são definidos, teria sido difícil entender o papel crucial desempenhado por este 
movimento, atuando no interior, mas, ao mesmo tempo, também, muitas vezes de forma 
independente, tanto da arena política oficial e da arena pedagógica. Assim, uma das principais 
conclusões é que, para que uma transformação curricular mais profunda aconteça, é necessário um 
movimento social que interaja e opere com as várias arenas, incluindo a arena pedagógica. No 
entanto, o estudo também mostrou que, para uma implementação mais generalizada e 
transformadora, a ação dentro da arena da sociedade civil, por si só, não é suficiente. Também é 
necessária uma institucionalização mais ampla e profunda da agenda dentro da arena política oficial. 
Verificou-se que enormes desafios políticos ainda existem no Brasil contemporâneo, a respeito do 
processo de desenvolvimento curricular em geral. Desafios políticos e pedagógicos específicos 
foram identificados onde se trata de desenvolvimento de currículo em torno de etnia/raça. Os 
desafios políticos são relacionados ao sistema educacional, especificamente à distribuição de tarefas 
e responsabilidades, bem como a coordenação e interação entre as instituições nos diferentes níveis 
de governo. Os desafios pedagógicos específicos têm a ver com a necessidade de uma discussão 
mais explícita e profunda nas diferentes instituições dos conceitos de cultura, raça e racismo, e seu 
significado no contexto da sociedade e da educação brasileira. Assim, as crenças e os processos 
discursivos sobre questões de etnia/raça foram considerados como desempenhando um papel 
fundamental na transformação e reprodução de práticas educacionais relacionadas a esses assuntos. 
No Brasil, a ideologia da democracia racial foi considerada como ainda servindo para difundir a 
ideia de “coesão social” dentro da sociedade. Assim, a legitimidade do discurso do Movimento 
Negro brasileiro foi – e ainda é – sistematicamente negada pelos atores ligados a setores poderosos 
da sociedade, que investem na manutenção da crença nesta ideologia – tais como na arena política 
oficial e nos meios de comunicação.  

Em suma, este estudo mostrou como a mudança na educação é um processo complexo e 
lento, que envolve muitos atores ligados a diferentes arenas, em diferentes escalas. Enquanto, no 
caso do Brasil, a desigualdade étnica/racial ainda é um dos principais desafios para a cidadania, é 
importante ressaltar que este estudo também foi uma prova de como, nas últimas décadas, a 
sociedade brasileira tornou-se mais receptiva a discutir a questão. Por este motivo, e com base no 
fato de que a manifestação política de “minorias no poder” (na educação e outros setores da 
sociedade) é, de fato, atualmente muito relevante em várias partes do mundo, argumenta-se que o 
caso brasileiro pode ser considerado um exemplo inspirador para muitos outros países. Em outros 
contextos, também, é essencial refletir criticamente sobre quem define as questões, na agenda da 
educação, e qual é o lugar e o papel de minorias (étnicas/raciais) e de seus discursos neste processo. 
  


