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1 - INTRODUÇÃO
Se analisarmos as políticas sociais implementadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, no período de 1995 a 2002, no que tange especificamente à área educacional, será possível perceber que as mudanças implementadas foram amplas e profundas na estrutura e organização do ensino como todo, mas as maiores mudanças ocorreram na concepção e no valor que a educação adquiriu após a aplicação das reformas. 
Durante esse período foram aprovadas: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/96), Emenda  Constitucional nº 14 que, entre outras medidas, instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e sua regulamentação (Lei 9.424/96) e o Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01). Essas iniciativas, seguidas de um conjunto bem articulado de outras ações, permitiram reconfigurar o papel e o lugar da educação na agenda política do país.
Assim, a partir de uma política de extrema eficiência  na reorganização da educação, implementaram-se os mecanismos de avaliação de sistema, em âmbito nacional e em todas as modalidades do ensino: o Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica O sistema nacional de avaliação para a educação básica já tinha sido iniciado no Governo de Itamar Franco, tendo como assessores as mesmas pessoas que posteriormente assessoraram o Governo de Fernando Henrique na pasta educacional, e alguns assumiram, também, cargos nos organismos internacionais no mesmo período., o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, o ENC - Exame Nacional de Cursos, o “Provão” e a Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC). Todos os mecanismos de avaliação foram aos poucos estabelecendo um padrão e um currículo nacional sem que parecesse uma atitude autoritária e de conformidade a uma determinada concepção educacional.
A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Básica e das Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior também deve ser considerada um outro mecanismo importante dessa nova formatação. Os parâmetros trouxeram avanços no sentido de introduzir uma abordagem mais adequada às demandas do mundo moderno, mas ao mesmo tempo ao definir um currículo nacional desconsiderou as diferentes contribuições da diversidade brasileira.
Dentre os vários aspectos a serem ressaltados, os esforços do governo em priorizar o ensino fundamental como a etapa mais importante do processo educativo chama a atenção, já que foram canalizadas para essa modalidade várias ações, tendo como ponto central a garantia de acesso à educação a todas as crianças, através da bandeira de “nenhuma criança fora da escola”.  Avalia-se que se intensificou o acesso à educação, mas o maior desafio se colocou na permanência e qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Cabe indagar se a população negra brasileira está presente nesse processo de inclusão. Os dados apresentados pelos institutos de pesquisa ainda não refletem essas mudanças.
A escolaridade média da população adulta com mais de 25 anos é de cerca de 6 anos. Não seria melhor: Quando se lida com médias, escondem-se as discrepâncias regionais, de gênero e mesmo raciais. Ao se analisar o aspecto racial, percebe-se que os jovens brancos têm cerca de 8,4 anos de escolaridade enquanto os jovens negros têm 6,1 anos. A diferença é de 2,3 anos. Se a média da escolaridade é em torno de 6 anos essa diferença é muito alta, representando um terço do tempo de estudos.
O maior problema é o padrão da discriminação racial que tem se mantido constante ao longo do século. O diferencial dos anos de escolaridade entre os dois segmentos – brancos e negros (pretos e pardos) é constante entre as gerações. O grau da exclusão racial em relação à escolaridade é o mesmo que sofreram os avós, os pais e hoje os jovens.
A manutenção desses índices nos dias atuais é de extrema gravidade, considerando o desenvolvimento e exigência da sociedade moderna e informatizada. Isso faz com que o fosso existente entre os dois segmentos torne-se uma barreira intransponível, aumentando, ainda mais, o grau de exclusão dos negros.
É preciso considerar, também, que ao longo do processo educacional amplia-se a distância entre brancos e negros gradativamente se acentuando conforme o aumento da escolaridade. 

As maiores diferenças absolutas em favor dos brancos encontram-se nos segmentos mais avançados do ensino formal. Por exemplo, entre jovens brancos de 18 a 23 anos, 63% não completaram o ensino secundário. Embora elevado, esse valor não se compara aos 84% de jovens da mesma idade que ainda não concluíram o ensino secundário. A realidade do ensino superior, apesar da pequena diferença absoluta entre as raças, é desoladora. Em 1999, 89% dos jovens brancos entre 18 e 15 anos não haviam ingressado na universidade. Os jovens negros, nessa faixa de idade, por sua vez, praticamente não dispõem do direito de acesso ao ensino superior, na medida que 98% deles não ingressaram na universidade. (HENRIQUES, 2001 p.31)

O quadro de exclusão dos negros do processo educativo formal coloca ao conjunto da sociedade o grande desafio de buscar estabelecer parâmetros mínimos de superação dessa situação. Todavia é justamente a partir dessa realidade que as políticas de ação afirmativas assumem uma dimensão política e vêm se consubstanciando no debate da ordem do dia no Brasil.

Assim, as políticas de ação afirmativa assumem um caráter de estratégia fundamental e imprescindível de desenvolvimento econômico e social no conjunto da sociedade brasileira. “Até que se prove ao contrário, as políticas de ação afirmativa têm, em outros contextos, contribuído para a promoção de grupos historicamente privados de oportunidades essenciais ao seu desenvolvimento e fortalecimento de suas habilidades como seres humanos. (...) É inegável que as experiências que culminaram em Programas de Ação, de âmbito global, têm sido responsável por uma elaboração mais coletiva sobre o conceito de desenvolvimento e pela renovação do entendimento sobre igualdade, equidade e participação social.”
De fato, o que se tem mais claramente posto em xeque são as noções sobre o conceito de igualdade e o princípio das oportunidades iguais. O fundamental é ultrapassar as noções de cidadania política – eleger e ser eleito – para centrar-nos na idéia de cidadania social, ou seja, a prerrogativa de cada pessoa gozar de um padrão mínimo de bem estar econômico e seguridade social. (...). (SANT’ANNA, 2001 p. 363)

Nesse momento é preciso resgatar a concepção de igualdade não como aplicação de regras de direitos iguais para todos, mas considerar que medidas específicas necessitam ser implementadas em função de situações diferenciadas de desenvolvimento de grupos historicamente discriminados, como os negros no Brasil.

2 - CONJUNTURA DOS ANOS 90  E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

No Brasil, se for traçado um marco do início dessa discussão no movimento negro, percebe-se que aos poucos foram sendo redirecionadas suas reivindicações. Se no final dos anos 70 a grande bandeira era desmascarar o mito da democracia racial, e para tanto elegiam como luta prioritária a construção da identidade negra na sociedade brasileira, no final dos anos 80 a escolha recaiu na continuidade do desmascaramento da cordialidade do racismo brasileiro e pela visibilidade das condições sócio-econômicas da população negra. As pesquisas realizadas tiveram importantes contribuições tanto dos militantes pesquisadores do próprio movimento negro, através das ONGs, programas de pós-graduação, Núcleos e Centros de Pesquisa, como dos pesquisadores de diversas instituições, em particular  IBGE, IPEA e Universidades.
Assim, a proposição das políticas de ação afirmativa toma vulto nos anos 90, alicerçada, também, na dura tarefa travada pelo movimento negro de desmistificar que as desigualdades sociais, baseadas no antagonismo das classes sociais, têm uma dimensão étnico/racial.
Essas estratégias podem ser percebidas, sobretudo, em momentos específicos como a mobilização em torno da comemoração do centenário da abolição (1988) e do tricentenário de Zumbi dos Palmares (1995) e mais recentemente pela realização dos seminários e discussões preparatórias à III Conferência contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (2001), onde foi possível articular denúncias com apresentação de propostas de ação concreta.
Além desses momentos, as demandas surgidas no dia-a-dia da luta política possibilitaram às várias entidades do movimento negro implementar ações para descortinar as faces de reprodução do racismo. Elegeram como áreas prioritárias de reivindicação a inserção do negro no mundo do trabalho e o acesso à educação. Essas duas áreas foram percebidas como interligadas e condicionantes entre si.
Essa luta não se implementou apenas pelas demandas internas; teve grande influência o debate internacional e era uma luta já colocada ,   desde há muito tempo, na agenda do movimento negro Norte Americano e mais recentemente do Sul Africano. Essas reivindicações passaram a ser pauta de reivindicação constante dos vários segmentos do movimento negro organizado em nível nacional.
Destacam-se entre as reivindicações a implementação de políticas de caráter reparatório, compensatório ou de ação afirmativa. As políticas reparatórias podem ser entendidas a partir da bandeira levantada por integrantes do movimento negro norte-americano, celebrada em muitas letras de música de reggae e nos filmes de Spike Lee A companhia de produção de filmes do cineasta Spike Lee chama-se “Quarenta Acres e uma Mula”, em alusão ao que foi prometido aos ex-escravos pelos nortistas durante a guerra civil americana. e, nos últimos tempos, promovida internacionalmente pelas missões diplomáticas da Nigéria. A lógica, então, é compensar, As vítimas do holocausto nazista estão recebendo uma quantia em dinheiro para compensar as atrocidades cometidas durante esse período.  com uma quantia a definir, todos os negros vítimas de injustiças históricas. São os negros que descendem de escravos.
Por políticas de ações afirmativas entende-se o conjunto de ações O jurista Joaquim B. Barbosa Gomes, membro do Ministério Público  Federal Brasileiro, define por políticas de ação afirmativa o conjunto de “políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade.” (GOMES, 2001, p.6-7) e orientações do governo para proteger minorias e grupos que tenham sido descriminados no passado. Em termos práticos, as organizações devem agir positiva, afirmativa e agressivamente para remover todas as barreiras mesmo que informais ou sutis. Diferentemente das leis antidiscriminação, as quais oferecem possibilidades de recursos, por exemplo, a trabalhadores que sofreram discriminação, as políticas de ação afirmativa têm por objetivo fazer promover o princípio de igualdade de oportunidades. Objetivam, portanto, prevenir a ocorrência de discriminação.
As políticas de ação afirmativa surgiram nos Estados Unidos a partir da promulgação das leis dos direitos civis, em 1964, após intensa pressão dos movimentos negros locais. Esse modelo foi norteado por um conjunto de políticas e programas denominados de “Affirmative Action or Positive Discrimination” Na Europa as mesmas políticas são denominadas por discriminação positiva.. Essas ações, apoiadas por importantes decisões da Suprema Corte, visavam compensar as mazelas da discriminação sofrida no passado pelos afro-americanos. 
Os principais programas implementados foram:
	exigência de desenvolvimento de ação afirmativa em empresas que quisessem estabelecer contrato com o governo (decreto do presidente Kennedy de 1961);

discriminação não intencional no emprego, também chamada de discriminação indireta, proibia a adoção de requisitos e testes para a contratação que não fossem necessários à execução das tarefas para as quais os candidatos se habilitassem;
o governo federal assegurou por meio de programas objetivos e mensuráveis, em especial, nos altos escalões de sua própria burocracia, a presenças de minorias e de mulheres;
o congresso norte-americano incluiu um dispositivo na lei sobre obras públicas, estabelecendo que cada governo local ou estadual usasse 10% dos fundos federais destinados a obras para agenciar serviços de empresas controladas por minorias;
o governo federal passou a exigir que as instituições educacionais que tivessem praticado discriminações adotassem programas especiais para admissão de minorias e mulheres como condição para que se habilitasse a ajuda federal;
incentivo às ações voluntárias de emprego e educação: essas ações correspondiam ao que se passou a chamar de quotas, isto é, assegurar percentuais mínimos de contratação e promoção de trabalhadores nas empresas privadas e instituições públicas e admissão de estudantes provenientes de grupos minoritários nas universidades, tendo por base a discriminação sofrida em tempos passados.

É possível perceber duas matrizes na política de ação afirmativa implementada pelos Estados Unidos. Uma preocupada com a inserção mais igualitária no mercado de trabalho e outra voltada para qualificação educacional. No primeiro caso, o alvo foi o combate às discriminações de qualquer espécie que se antepunham como obstáculo ao desenvolvimento profissional e à conquista de um emprego.
No segundo caso, o objetivo foi criar condição especial de acesso à universidade, a partir do reconhecimento de haver impedimentos legais e extra legais que serviam como obstáculos para grupos minoritário alcançarem posições estratégicas na estrutura ocupacional e nos cargos de decisão política.(SILVÉRIO, 2001)
 
No Brasil, apesar dos militantes elegeram duas grandes áreas de atuação, educação e trabalho, foi no mundo do trabalho que conseguiram os maiores avanços. Nessa área traçaram estratégias de modificação das legislações trabalhistas que permitiam resgatar o respeito e ao mesmo tempo tentar garantir a inserção do negro na produção e reprodução da vida material.
A luta mais significativa nesse campo nos anos 90 foi desencadeada pelos Sindicatos e Centrais Sindicais no cumprimento da Convenção 111 da OIT, que trata da discriminação no trabalho. Nessa convenção “discriminação é toda distinção, exclusão ou preferência, com base na raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha o efeito de anular a igualdade ou de tratamento em emprego ou profissão.” (SILVA, 1996 p.225). Prevê também adoção de medidas para a promoção de igualdade de oportunidades.
O Brasil, mesmo sendo membro signatário da convenção, vinha assumindo uma postura muito mais de contemplação do que de proposição, mas teve de mudar sua postura em conseqüência da denúncia de discriminação no trabalho encaminhada pela central Única dos trabalhadores – CUT, em novembro de 1992 a OIT, com base no relatório preparado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT e com base nas estatísticas sobre as desigualdades raciais, produzidas pelo IBGE e Dieese. Após a denúncia, o Brasil tem sido freqüentemente instado a dar respostas concretas contra a discriminação no trabalho.
Paralelamente à denuncia foram sendo desencadeadas diversas ações do movimento sindical no sentido de auxiliar a militância na denúncia de discriminações, ao mesmo tempo em que foi colocada definitivamente em suas pautas de reivindicações a eliminação das desigualdades raciais.
Em fevereiro de 1996, o governo cria o Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação - GTEDEO com a tarefa de implementar as medidas da Convenção 111. Formado por representantes do poder executivo e entidades sindicais e patronais, vinculado ao Ministério do Trabalho, tem como finalidade definir programa de ações que visem ao combate à discriminação no emprego e na ocupação, com propostas de cronograma, estratégias e a definição de órgãos de execução das ações.
Dentro dessa mesma proposição, mas como iniciativa da sociedade civil organizada, foi instituído o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR, surgido da articulação entre as centrais sindicais brasileiras CUT, CGT e Força Sindical em conjunto com a organização norte-americana AFL-CIO e a Organização Regional Interamericana dos Trabalhadores – ORIT. Pretende subsidiar o movimento sindical e os movimentos sociais na luta pela igualdade de oportunidades e na criação de políticas públicas para a população negra. Dessa iniciativa, o resultado mais positivo foi a elaboração do Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho, no ano de 1999. Além dessa grande iniciativa, ainda foram realizados seminários, encontros e debates. Todas essas iniciativas permitiram a elaboração de cláusulas de Promoção da Igualdade para auxiliar dirigentes sindicais e advogados no encaminhamento de suas ações.
Antes da criação do INSPIR, as três centrais sindicais do Brasil se uniram em torno da questão racial e realizaram duas conferências interamericanas pela igualdade racial, a primeira realizada em Salvador, novembro de 1994 e a segunda em Washington, agosto de 1995. As conferências objetivavam o intercâmbio dos sindicalistas que lutam pela eliminação do racismo no mundo do trabalho e o estabelecimento de políticas comuns de combate ao racismo. Em decorrência dos encontros, surgiu a necessidade de criação da Fundação Interamericana pela Igualdade Racial, que passou a funcionar como INSPIR por problemas burocráticos de registro.
Outra iniciativa exitosa, nessa área, foi implementada pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o CEERT. Intitulada “Oportunidades Iguais para Todos”, tinha como finalidade realizar um diagnóstico das desigualdades raciais com vistas a orientar a elaboração de políticas públicas de promoção da igualdade, bem como estimular a valoração positiva da diversidade étnico-racial. Esta proposta esteve inicialmente voltada para os procedimentos dos profissionais de recursos humanos no procedimento de admissão e mobilidade funcional, para verificar se o componente racial influenciava no resultado final do processo.
Posteriormente, a área de saúde introduziu nos seus prontuários o quesito cor com o intuito de mapear a relação existente entre doença e origem racial. Na área educacional, a iniciativa esteve voltada para oferecer ao conjunto dos professores cursos de capacitação para que pudessem refletir sobre o racismo em sala de aula e construir propostas alternativas para práticas pedagógicas que possibilitassem o enfrentamento do problema e sua superação. Desse trabalho resultou a criação da primeira Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade Negra.
A partir da década de 90, importantes categorias profissionais aprovaram o desenvolvimento de políticas anti-racistas. São exemplos os radialistas de São Paulo, a Federação dos Urbanitários do Rio de Janeiro, sindicatos como Bancários de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto da Bahia, Metalúrgicos de São Bernardo, Sindicato dos Telefônicos - Sintel de Belo Horizonte, Químicos de São Paulo, e tantos outros que realizaram atividades extremamente representativas na luta contra a discriminação racial. A partir de 92, diversos sindicatos, federações e confederações incluíram em suas pautas de reivindicação o item discriminação - o que é relevante para aprofundar o debate e construir uma luta efetiva no combate à discriminação racial no mercado de trabalho. 
A histórica ausência do movimento sindical  no combate ao racismo atualmente vem sendo superada. No entanto, é forçoso admitir que o movimento sindical já contribuiu para a reprodução e a perpetuação das desigualdades de raça e gênero. O não reconhecimento de que a desigualdade racial constitui um problema estrutural da sociedade brasileira permitiu que o movimento viesse construindo uma cidadania fragmentada.
A CUT tem incorporado em suas lutas setores importantes do mundo dos excluídos. Seus sindicatos filiados em maior ou menor grau buscam implementar políticas, mas isso ainda é muito precário. A fragilidade da estratégia da Central continuará, enquanto não estiverem no centro de nossa ação sindical pontos como discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho, não compreendendo que a reestruturação produtiva atinge prioritariamente negros e mulheres.
Este, portanto, é um tema relevante na definição das políticas do futuro do trabalho. A década de 90 revelou o movimento negro e o movimento sindical como dois atores indispensáveis na busca das transformações estruturais no País. A combinação de estratégias de luta pode vir a ser a mais importante força no movimento social urbano neste início de século no Brasil. (NOGUEIRA 1996 p. 220)

No bojo de todas essas propostas foi se consolidando um conjunto de reivindicações que pôde ser condensado na Marcha Zumbi Contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida, ocorrida em 20 de Novembro de 1995 em Brasília, reunindo militantes de todas as partes do Brasil, com o firme propósito de cobrar do Estado uma postura ativa no tratamento da questão racial, tendo nessa questão o eixo fundamental para a consolidação da democratização da sociedade brasileira. Assim, foi elaborado um documento contendo as reivindicações do movimento negro.
Esse documento tinha como proposta central transformar a igualdade formal, a igualdade de todos perante a lei, em igualdade substancial: igualdade de oportunidade e tratamento, consubstanciada em propostas de políticas públicas para a população negra expressa em todas as instâncias da vida cotidiana, numa clara demonstração de maturidade do movimento negro que finalmente superava a sua fase de denúncia para transformar-se em propositivo, e tendo a convicção de que a democracia política só se tornaria plena se o país superasse a desigualdade racial.
No documento Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial destacam-se como propostas:
a inclusão do quesito cor em diversos sistemas de informação, estabelecimento de incentivos fiscais às empresas que adotarem programas de promoção da igualdade racial, instalação no âmbito do Ministério do Trabalho, da Câmara Permanente de Promoção da Igualdade, que deverá ocupar de diagnósticos e proposição de políticas de promoção da igualdade no trabalho, regulamentação do artigo 7º, inciso XX, da Constituição Federal, que prevê a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, implementação da Convenção sobre Eliminação da Discriminação Racial no Ensino, desenvolvimento de programa educacional de emergência para a eliminação do analfabetismo, concessão de bolsas remuneradas para adolescentes negros de baixa renda para o acesso e conclusão do primeiro e segundo graus, desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso e conclusão do primeiro e segundo graus, desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizante, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta, assegurar a representação proporcional dos grupos étnicos raciais na campanha de comunicação do governo e de entidades que com ele mantenham relações econômicas e políticas. (MARCHA, 1996 apud MOEHLECKE 2000: 66).

Em resposta à Marcha, o Presidente da República cria, por decreto, o Grupo de Trabalho Interministerial - GTI. Composto por oito membros da sociedade civil, ligados ao movimento negro, oito membros de Ministérios e dois de Secretarias, todos designados pelo Presidente da República. Compete a este grupo, entre outras coisas:

I - propor ações integradas de combate à discriminação racial, visando ao desenvolvimento e à participação da população negra;
II - elaborar, propor e promover políticas governamentais antidiscriminatórias e de consolidação da cidadania da população negra;
III - estimular e apoiar iniciativas públicas e privadas  (idem)

Outra importante conquista foi a declaração do Presidente da República, que admitiu pela primeira vez que o Brasil é um país preconceituoso e discriminador. Torna-se relevante esta declaração tendo em vista que se “cria a ilusão de que o racismo inexiste na sociedade, quando, na verdade, ele está profundamente arraigado na maioria da população e nas entidades civis e estatais, moldando-lhe os comportamentos, naturalizando as desigualdades e, afinal de contas, servindo como um forte instrumento - ainda que invisível - de exclusão social”. (PAIXÃO, 2000, p.34) O desmascaramento dessa construção ideológica sempre foi uma estratégia prioritária na luta contra o racismo no país.
A luta política iniciada nos anos 80 teve na realização da III conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada na África do Sul, em setembro de 2001, um novo impulso à discussão de políticas públicas de ação afirmativa, entrando definitivamente na agenda política.
O processo de preparação da conferência trouxe à baila a necessidade do governo se posicionar e de apresentar propostas mais concretas de superação das desigualdades raciais. Dentre as várias iniciativas, destacamos como pioneiro o estabelecimento, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 21/01/01, do programa de ação afirmativa e posteriormente a constituição do Conselho Nacional de Combate á Discriminação – CNDC, a partir do decreto nº 3.952, de 4 de outubro de 2001 e implementação  de programas de ações afirmativas em outros ministérios e instâncias do governo federal – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em 16/10/2001 e no Ministério da Justiça, em 20/12/2001. No ano de 2002, no mês de maio, foram desencadeadas duas importantes ações: ampliação da política de ação afirmativa no âmbito de toda a administração pública federal, a partir do Decreto nº 4228, que dispõe sobre o Programa Nacional de Ações Afirmativas e a concessão Bolsas Prêmio de Vocação para a Diplomacia a candidatos Afrodescendentes.
Todas as medidas têm como eixo central instituir cotas para negros e mulheres nos preenchimentos dos cargos de confiança, bem como exigir das empresas contratadas na prestação de serviços a inserção, em seus quadros funcionais, de um percentual de negros e mulheres. Cabe ressaltar a importância de preparar os negros para ocupar cargos na diplomacia a partir da distribuição das bolsas. Pois não há dentre o quadro de diplomatas um único representante dessa raça. 
A institucionalização dessas medidas desencadeou reações diversas, mas a sociedade se esquece que já existem diversas iniciativas que reconhecem o direito à diferença de tratamento legal para diversos grupos. Citemos algumas:
	Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que prevê, em seu art. 354, cota de dois terços de brasileiros para empregados de empresas individuais ou coletivas;

Decreto-Lei 5.452/43 (CLT), que prevê, em seu art. 373-A, a adoção de políticas destinadas a corrigir distorções pela desigualdade de direitos entre homens e mulheres;
Lei 8.112/90, que prescreve, em art. 5º, § 2º, cotas de 20% para os portadores de deficiência no serviço público civil da união; 
Lei 8.213/91, que prescreve, em art. 93, cotas para os portadores de deficiência no setor privado;
Lei 9.504/97, que prescreve, em seu art. 10, § 2º, cotas para mulheres nas candidaturas partidárias. 
Todos os dispositivos legais reforçam a longa tradição do país em reconhecer que em certos momentos se faz necessário adotar medidas diferenciadas para alcançar a igualdade. 
O governo de Fernando Henrique conseguiu ampliar a luta pela eliminação do racismo. Em seu discurso, quando do lançamento do Programa de Ação Afirmativa no Ministério da Justiça, expressou o que, até o presente, nenhum presidente da república havia feito.
Agora, mais recentemente, participamos na reunião havida em Durban, na África do Sul, na Conferência Mundial Contra o Racismo. Não foi uma participação qualquer. Foi uma participação baseada em um processo longo de preparação, de quase dois anos. Esse processo foi feito sob a liderança da Secretaria de Direitos Humanos, envolvendo aspectos também muito amplo de representantes da sociedade civil. Esse processo ofereceu aos brasileiros uma oportunidade extraordinária de discussão e reflexão para superação do racismo e das diversas formas de discriminação em nossa sociedade. Esse esforço agora tem continuidade no Ministério da justiça, sobretudo no Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que foi recentemente criado.
Um dos resultados dessa reflexão é que o governo passou a orientar-se de forma decisiva pelo caminho das chamadas políticas alternativas, que começaram a ser postas em prática no Ministério do Desenvolvimento Agrário e, a partir de hoje, pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos, sendo um marco na luta pela afirmação dos direitos que não tiveram acesso às oportunidades, para que se pudessem afirmar como pessoa e como segmentos sociais.
(...) Em Durban, a nossa delegação apoiou a aprovação de uma declaração de um programa de ação que reconhecem a escravidão e o tráfico de escravos, como são e, deveriam ter sido sempre considerados: como um crime contra a Humanidade.
Todos (nós) sabemos o quanto os negros sofreram com esse crime e o quanto as suas conseqüências se fazem sentir, ainda hoje, sob os seus descendentes em manifestações discriminatórias e racistas.
(...) Mas esses elementos, se não forem trabalhados, se não houver uma luta consciente pela igualdade contra a discriminação, não vamos avançar. Pois bem nós, lá, em Durban, o que mais vimos foi a reafirmação da necessidade de que haja sociedade cada vez mais justas, baseadas na igualdade e na solidariedade.
É por isso que o Estado brasileiro reconhece as conseqüências danosas que a escravidão causou ao Brasil e continuará empenhado em repará-las, através de políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidade. Há um debate infindável sobre se as políticas devem ser universais ou específicas. Devem ser as duas coisas. Precisamos de políticas universais que permitam que todos vão à escola, que todos tenham, naturalmente acesso aos medicamentos e ao tratamento de saúde. (...)
Enfim, todas essas lutas que universalizam a oportunidade do acesso e do tratamento ao conjunto da população são louváveis. Mas também é inegável que algumas ações especiais têm que ser tomadas para que, na questão de gênero, na questão da raça, haja um movimento efetivo de maior igualdade. (CARDOSO, 2001)

O discurso do presidente consegue expressar a amplitude do problema. Se ao mesmo tempo são necessárias políticas universalistas, por outro, as políticas de foco também se fazem imprescindíveis, pois a desigualdade social e racial demonstram que a implementação apenas das primeiras não são capazes de superar as mazelas produzidas pela discriminação racial. 
A perspetiva expressa no discurso do presidente não refletia a opinião do conjunto do governo. No que tange à área de educação, o ministro Paulo Renato privilegiou as políticas universalistas de garantir que todos estivessem na escola, sem que isso significasse verdadeiramente inclusão, pois a qualidade dessa escola ficou bastante comprometida com as restrições, cada vez mais freqüentes, de recursos financeiros.
Outro aspecto dessa discussão é perceber o quanto tem sido de extremo preconceito, e até mesmo discriminatório, o debate em torno das cotas para alunos negros nas universidades. A sociedade ainda preserva o quesito mérito como sendo o elemento decisivo para se ter acesso ao ensino superior de qualidade. Infelizmente o debate sobre políticas públicas de ação afirmativa na área educacional se restringiu às cotas nas universidades, o que levou ao empobrecimento da dimensão estrutural da reprodução do racismo e da dimensão política dos efeitos da política de discriminação positiva.
Dentro da área educacional seria necessário propor um conjunto significativo de ações que viessem a combater de fato a reprodução do racismo nas várias dimensões dos espaços educacionais e nas suas diferentes modalidades. A ações precisariam ser coordenadas e implementadas articuladamente.

3 - CONSIDERAÇÃO FINAIS

O grande desafio é conseguir apresentar de forma contundente e irrefutável uma saída política e econômica de reversão dos paradigmas de sustentação do racismo no Brasil. Não se pode ter democracia com níveis tão desiguais de desenvolvimento. O caminho apresentado pelo movimento negro até o presente reivindica formas institucionais de combate ao racismo, tais como,

elaboração de alternativas legislativas, as quais tenham conteúdo de ações afirmativas que prevaleçam as legislações compensatórias, reparatórias (ou indenizatórias) de proporcionalidade étnico-racial e outras relacionadas às legislações do Trabalho e do Direito Social. Estes instrumentos jurídicos podem ser traduzidos nas políticas públicas de igualdade de oportunidade no emprego, na saúde, e condições reais de uma vida com qualidade, pois não basta ter o direito à vida; é necessário, sobretudo, ter direito à vida com qualidade. (BRITO, 1977 apud ALBERTO, 2000). 

Mesmo dentro dos marcos institucionais, essas lutas têm resultado em avanços. Contudo, apenas o encaminhamento de reivindicações sem a construção de uma luta envolvendo os excluídos não resultará em nada ou mudará muito pouco, já que estamos em tempos de neoliberalismo e de enxugamento das políticas públicas. O debate apresentado nesse pequeno texto aponta para a riqueza que a discussão sobre o racismo tem assumindo no Brasil e no mundo. Pensamos que o estabelecimento de parâmetros democráticos, de respeito aos direitos humanos e à cidadania o coloca na ordem do dia.
Cabe ressaltar que dentro das políticas de ações afirmativas caberá à educação e, particularmente, aos educadores o desafio de propor ações que efetivamente possa rever o processo de exclusão da população negra dos bancos escolares. Por isso e tão importante a qualificação do debate para além das cotas para negro nas universidades.
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