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Resumo: 

 

A Constituição da República de 1988 é representativa das conquistas de vários movimentos sociais, 

incluindo os movimentos negros, que reivindicavam pela promoção da igualdade racial, e dos 

movimentos em favor de direitos à infância e juventude. Em 1990 entrou em vigor a Lei n. 8.069, 

Estatuto da Criança e do Adolescentes que reforçou o dispositivo 227 da Constituição Federal 

adotando a Teoria da Proteção Integral e medidas de prevenção e proteção dos direitos das crianças 

e dos adolescentes. Ao mesmo tempo em que são conquistados novos direitos às crianças e 

adolescentes, intensifica-se os debates sobre as políticas públicas de ação afirmativa que devem ser 

dirigidas à população negra para a promoção da igualdade racial. A pesquisa tem como objetivos 

analisar as políticas públicas de ação afirmativa para crianças e adolescentes negros. Para isso faz-

se necessário um estudo do Direito da Criança e do Adolescente e das políticas públicas de ação 

afirmativa. A pesquisa utilizará o método dedutivo, envolvendo pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo. Foram utilizadas fontes primárias na legislação, e fontes secundárias baseadas no 

referencial bibliográfico. 

 

Palavras-chave: Criança e adolescentes negros, ações afirmativas, igualdade racial. 

 

Abstract: 

 

La constitución de la república de 1988 es representante de las conquistas de algunos movimientos 

sociales, incluyendo los movimientos negros, que exigieron para la promoción de la igualdad racial, 

y de los movimientos para las derechas a la infancia y a la juventud. En la ley 1990 el N. entró en el 

vigor 8.069, estatuto del niño y los adolescentes que consolidaron el dispositivo 227 de la 

constitución federal que adoptaba la teoría de la protección y de las medidas integrales de la 

prevención y la protección de las derechas de los niños y de los adolescentes. Al mismo tiempo 

donde las nuevas derechas a los niños y a los adolescentes se conquistan, uno intensifica los 

discusiones sobre la política pública de la acción afirmativa que deben ser dirigidos a la población 

negra para la promoción de la igualdad racial. La investigación tiene como objetivo para analizar la 

política pública de la acción afirmativa para los niños y los adolescentes negros. Para esto un 
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estudio de la derecha del niño y de la política adolescente y pública de la acción afirmativa llega a 

ser necesario. La investigación utilizará el deductivo , implicando la investigación bibliográfica, 

método documental y de campo. Las fuentes primarias en la legislación, y las fuentes secundarias 

basadas en el referencial bibliográfico habían sido utilizadas. 

 

Key-words: Niño y adolescentes negros, acciones afirmativas, igualdad racial. 

 

 

1 Introdução 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Programa de Iniciação Científica – PIC-170 no mês de 

maio de 2007 e está sendo desenvolvida com os recursos do governo estadual e vinculada ao 

Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito – NUPED/UNESC.  

A pesquisa tem como objetivo geral compreender o contexto histórico e jurídico que se 

encontram as crianças e adolescentes negros, bem como identificar quais políticas públicas de ação 

afirmativa para promoção da igualdade racial estão sendo implementadas no município de 

Criciúma. Para isso faz-se necessário a compreensão da Teoria da Proteção Integral e os seus 

reflexos no Direito da Criança e do Adolescente, o estudo das políticas públicas de ação afirmativa 

para a promoção da igualdade racial e a análise dessas políticas para crianças e adolescentes negros 

no município de Criciúma.  

Os direitos e garantias conquistados pelo Direito da Criança e do Adolescente obedecem 

ao princípio constitucional da igualdade, ou seja, essas garantias devem ser estendidas a todas as 

crianças e adolescentes, independentemente de sua cor, sexo, religião e cultura. Sendo o Brasil o 

último país a abolir a escravidão em 1888, os reflexos desse período encontram-se numa sociedade 

basicamente desigual em função dos grupos sociais que acomoda em seu território. Promover a 

igualdade racial representa alcançar uma convivência igualitária entre os grupos raciais, livres de 

qualquer forma de discriminação, preconceito e racismo.  

Importante dizer que no Brasil não vivemos mais sob o mito da democracia racial. A 

desigualdade social no Brasil não é apenas um problema de classe social como se pensava há 

algumas décadas atrás, mas é reflexo do preconceito e discriminação racial.  
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O desenvolvimento desta pesquisa torna-se fundamental para estudar medidas 

plausíveis, através de políticas públicas de ação afirmativa, como alternativa para solucionar esta 

questão. É imprescindível a luta por melhores oportunidades a todos os cidadãos, incluindo aí, as 

crianças e os adolescentes negros, pois eles ainda estão na condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e por isso merecem toda a atenção do Estado, da família e da sociedade. 

 

 

2 A proteção integral e as políticas públicas de ação afirmativa para crianças e adolescentes 

negros em Criciúma 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é representativa da luta de 

vários movimentos sociais que se mobilizaram a partir da década de 70 e 80 para a melhoria da 

qualidade de vida da população negra e por melhores condições à infância e adolescência 

respectivamente.  

A Constituição Federal trouxe alguns dispositivos importantes, assegurando direitos e 

garantias individuais e igualitárias a todas as pessoas sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (art. 1º, IV e art. 5º caput da CF/88). A Lei nº 8.081 de 

21 de setembro de 1990 define os crimes e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de 

preconceito racial.   

Para a criança e o adolescente, a Constituição Federal adotou a Teoria da Proteção 

Integral que reconhece nas crianças e nos adolescentes sujeitos de direitos, pessoas em situação 

peculiar de desenvolvimento e que por isso são carecedores de medidas protetivas que visem 

resguardar a sua integridade física e zelar pelo seu desenvolvimento saudável.  

A proteção integral foi adotada seguindo os preceitos da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança que vinha sendo estudada e aprovada pela Assembléia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU) em 1889. O dispositivo que compreende a proteção integral às crianças e 

adolescentes está firmado no art. 227 estabelecendo que  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
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alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.   

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança incorporou-se ao ordenamento 

jurídico brasileiro através da promulgação do Decreto nº 99.710 em 21 de novembro de 1990, 

tornando o Brasil país signatário. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança seguiu os 

preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos pactos internacionais de direitos 

humanos, e vem reafirmar a proibição de discriminação racial em face da proteção de direitos à 

infância.  

Em 13 de julho de 1990 foi aprovada a Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do 

Adolescente que reforçou o dispositivo 227 da Constituição Federal e criou na esfera 

infraconstitucional um conjunto de normas protetivas de direitos de crianças e adolescentes. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma inovadora, pois além de declarar os direitos 

fundamentais das quais crianças e adolescentes são titulares também criou um Sistema de Garantia 

de Direitos para atuar na sua proteção e na efetivação dos seus direitos.   

O Direito da Criança e do Adolescente é um ramo jurídico autônomo tendo suas regras 

próprias e um conjunto de princípios que auxiliam na defesa dos direitos da população infanto-

juvenil. O princípio basilar da Teoria da Proteção Integral é a prioridade absoluta que crianças e 

adolescentes tem na concretização dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

enumera uma série de situações em que a população infanto-juvenil tem prioridade (art. 4º, 

parágrafo único), dentre a qual destacamos a preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e a à juventude.     

Por absoluta prioridade devemos entender que a criança e o adolescente 

deverão estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes. 

Entendemos que, na área administrativa, enquanto não existissem creches, 

escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial às 

gestantes, condições dignas de moradia, trabalho, não de deveria ter como 
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princípios ações do tipo: asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, 

monumentos etc., porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção e o tratamento 

de doenças são mais importantes que as obras de concreto que ficam para 

demonstrar o poder do governante. (VERONESE, 2006, p. 15-16) 

 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que são conquistados novos direitos à infância e 

adolescência, intensifica-se o debate sobre as políticas públicas preferenciais que deveriam ser 

dirigidas ao povo negro. Essas políticas recebem o nome de ações afirmativas que tem por 

finalidade combater as desigualdades sociais existentes em nossa sociedade em decorrência dos 

diferentes grupos sociais que o país acomoda em seu território.  

 O marco precursor da luta dos grupos sociais negros partiu da Marcha Zumbi dos 

Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada em 20 de novembro de 1995 que 

passou a exigir do Estado ações efetivas para a promoção da igualdade. 

É dever do Estado Democrático de Direito esforçar-se para favorecer a 

criação de condições efetivas que permitam a todos beneficiar-se da 

igualdade de oportunidades, assegurando a eliminação de qualquer fonte de 

discriminação direta e indiretamente e reorientando o sistema educacional 

no sentido da valorização da pluralidade étnica que caracteriza nossa 

sociedade. (Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, 

1996, p. 23) 

 

As ações afirmativas são políticas públicas que promovem um tratamento diferenciado a 

certos grupos que estejam em desvantagem de condições e oportunidades sociais em relação a 

outros grupos. Essas medidas têm a finalidade de alcançar o equilíbrio nas relações sociais entre os 

diversos grupos da sociedade, colocando-as em mesmo patamar de igualdade e de oportunidades. 

As ações afirmativas voltadas para a população negra têm a finalidade de promover a igualdade 

racial na sociedade brasileira. São medidas temporárias que devem cessar assim que forem 

alcançados os seus objetivos. 

O surgimento de propostas de ação afirmativa assenta-se em uma crítica ao 

ideal de igualdade de direitos como instrumento eficaz para a promoção da 
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igualdade. O reconhecimento de que a igualdade formal não garante aos que 

são socialmente desfavorecidos o acesso às mesmas oportunidades que têm 

aqueles que são socialmente privilegiados promoveu um esforço de 

ampliação não apenas do conteúdo jurídico e moral da déia de igualdade, 

mas das próprias possibilidades jurídicas de concretizá-las. (JACCOUB. 

BEGHIN, 2002, p.45) 

 

O desenvolvimento de políticas públicas de ações afirmativas já foram implementadas 

no Brasil, inclusive sendo incluídas no ordenamento jurídico brasileiro, como a conhecida Lei do 

Boi, Lei nº 5.465 de 3 de julho de 1968 que dispunha sobre o preenchimento de vagas nos 

estabelecimento de ensino agrícola. De acordo com o art. 1º dessa lei  

Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de 

Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de 

preferência, de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas a candidatos 

agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam 

com suas famílias na zona rural e 30% (trinta por cento) a agricultores ou 

filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas 

que não possuam estabelecimentos de ensino médio. 

 

A Lei do Boi ficou em vigência por quase duas décadas e só foi revogada 

definitivamente pela Lei nº 7.423 de 17 de dezembro de 1985. A Lei do Boi serve de exemplo para 

elucidar que as ações afirmativas já foram implementadas no Brasil e não tiveram resistência 

alguma. Entretanto quando as propostas de ações afirmativas visam combater os índices de 

desigualdade social e promover a igualdade racial entre minorias étnicas se impõe forte resistência, 

sobretudo quando os destinatários das ações afirmativas são grupos sociais negros. Essa resistência 

vem demonstrar que os grupos sociais no Brasil não vivem harmoniosamente como se pensava, 

desfazendo o mito da democracia racial. 

Ao falarmos em mito, nós o tomamos não apenas no sentido etimológico de 

narração pública de feitos lendários da comunidade (isto é, no sentido grego 

da palavra mythos), mas também no sentido antropológico, no qual essa 
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narrativa é a solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que 

não encontram caminhos para serem resolvidos no nível da realidade. 

(CHAUI, 2000)  

 

O mito da democracia racial serviu para mascarar a realidade da sociedade brasileira 

impregnada pelo preconceito racial e para reafirmar que as desigualdades sociais entre os diferentes 

grupos eram apenas desigualdades de classe social. 

  Por isso é importante trazer para esse estudo a conceituação de preconceito racial, 

racismo e discriminação racial, pois são palavras distintas e que representam significações 

diferentes. O preconceito racial é sempre uma atitude negativa em relação a alguém, justamente 

porque o preconceituoso leva em consideração o padrão do grupo social em que está inserido. O 

racismo, de outro modo, está mais associado aos atributos físicos e culturais de uma pessoa, ou 

grupo de pessoas, sendo assim, ocorre o racismo quando atribuímos a alguém ou a um grupo de 

pessoas aspectos negativos em relação aos seus traços físicos e a sua cultura. (SANTOS, p. 109) 

Assim o preconceito racial e o racismo são confundidos erroneamente com a 

discriminação racial. O preconceito e o racismo são atitudes e modos como se vêem certos grupos 

sociais. Já a discriminação racial é a manifestação dessas atitudes preconceituosas e racistas. É 

necessário que o agente discriminador externalize uma ação para que seja configurada a 

discriminação racial e quando essa ação vir a prejudicar alguém devido ao grupo social em que está 

inserido nos deparamos com a discriminação racial. Os grupos sociais brancos, devido ao 

etnocentrismo europeu, adotam certo padrão de comportamento, de forma que os demais grupos 

sociais que não obedecem a esse padrão são excluídos e discriminados. (Santos, 2001, p. 110) 

O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 

2000 revela que a população negra no Brasil representa 45% da população brasileira, no entanto 

correspondem a 65% da população pobre e 70% da população em extrema pobreza.  

Dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) revelam 

que o rendimento médio dos negros é inferior do que a metade do que recebem os brancos. Na 

educação esses números são ainda mais impactantes, pois a média de anos de estudos das crianças 

negras compreendidas na faixa-etária entre 10 e 14 anos em 2001 representava 3,5 anos de estudos, 

enquanto que as crianças brancas de mesma faixa-etária e igual período representavam 4,3 anos. Os 
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anos de estudos das crianças negras com idade entre 10 e 14 anos estavam abaixo da média 

nacional, que representava 3,9 anos de estudos para todas as crianças nessa faixa etária. 

Esses dados revelam o quanto é necessário o investimento em políticas públicas para a 

promoção da igualdade racial no Brasil. “Os diversos indicadores de renda e riqueza confirmam que 

nascer negro no Brasil implica maior probabilidade de crescer pobre. A pobreza no Brasil tem cor. 

A pobreza no Brasil é negra.” (Henriques, 2003, p. 14)  

Para combater esses dados foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir), em 21 de março de 2003. A Seppir é órgão governamental e sua missão é 

articular, formular e coordenar políticas públicas dentro do Governo Federal para a promoção da 

igualdade racial. Em 20 de novembro do mesmo ano foi lançada a Política Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial, que traça as diretrizes para a indicação de programas e ações do Governo 

Federal para a redução das desigualdades raciais no Brasil. (BRASIL, 2005)  

A diversidade não diz respeito somente aos sinais que podem ser vistos a 

olho nu. Ela não se limita ao elogio às diferenças. Para se compreender a 

diversidade cultural e étnico-racial, é preciso entender a construção das 

diferenças no contexto cultural, histórico e político e na trama estabelecida 

pelas relações de poder. (GOMES, 2003, P. 225) 

 

Diante dessa realidade devemos voltar nossas atenções principalmente as crianças e 

adolescente negros. Promover a igualdade racial através de políticas públicas desde a infância 

significa diminuir os dados acima demonstrados. Analisando o contexto histórico de formação do 

município de Criciúma, que foi colonizado principalmente por imigrantes italianos, podemos 

perceber certa invisibilidade das crianças e adolescentes negros. Elas não ocupam os mesmos 

espaços que as crianças e adolescentes brancos, sejam nas escolas, nas comunidades e nos espaços 

públicos.  

É necessária uma visita aos operadores do Sistema de Garantia de Direitos em especial 

ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente em Criciúma para analisar a necessidade de 

implantar no município políticas públicas de ações afirmativas para crianças e adolescentes negros. 

Verificar os impedimentos que norteiam tal empreitada, para então estudar medidas que assegurem 
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às crianças e adolescentes negros as mesmas oportunidades e direitos que crianças e adolescentes 

pertencentes aos grupos sociais brancos.  

As políticas de ações afirmativas para crianças e adolescentes negros devem ser 

promovida respeitando os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e consolidar 

medidas plausíveis que fortaleçam a promoção da igualdade racial em Criciúma. As ações 

afirmativas devem garantir o acesso gratuito e de qualidade aos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, entre eles, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, entre outros, previstos no art. 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Continuar negando ou omitindo direitos e oportunidades às crianças e adolescentes 

negros em Criciúma significa a reprodução do mito da democracia social e o aumento nos números 

de desigualdades entre os diversos grupos sociais.  

 

3 Considerações Finais 

 

Com o desenvolvimento desta pesquisa espera-se identificar as principais dificuldades 

enfrentadas pela política pública em oportunizar as ações afirmativas para crianças e adolescentes 

negros no município de Criciúma com o intuito de promover a igualdade racial.  

Espera-se a sensibilização dos operadores do sistema de garantia de direitos para a 

construção de ações articuladas para a melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes 

negros e a ampliação dos conhecimentos sobre as políticas públicas de ação afirmativa voltadas 

para a promoção da igualdade racial na sociedade. 

Para alcançar esses objetivos é necessário um aprofundamento teórico sobre as ações 

afirmativas e sobre o Direito da Criança e do Adolescente enquanto ramo jurídico autônomo. Pela 

Teoria da Proteção Integral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e que por isso gozam de 

prioridade absoluta no atendimento e na efetivação dos seus direitos.  

Por isso, essa pesquisa insiste em demonstrar a relevância da adoção pelo poder público 

de políticas de ação afirmativa para beneficiar crianças e adolescentes negros em Criciúma, 
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propiciando melhores condições de vida a população criciumense e possivelmente oportunizando 

seu desenvolvimento sustentável.   
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