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A Lei 10639/2003, que estabelece o ensino da História da África e da Cultura
afrobrasileira nos sistemas de ensino, foi uma das primeiras leis assinadas pelo
Presidente Lula. Isto significa o reconhecimento da importância da questão do combate
ao preconceito, ao racismo e à discriminação na agenda brasileira de redução das
desigualdades.
A Lei 10639/2003 e, posteriormente, a Lei 11645/2008, que dá a mesma
orientação quanto à temática indígena, não são apenas instrumentos de orientação
para o combate à discriminação. São também Leis afirmativas, no sentido de que
reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e afirmam a relevância
de a escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do
Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos.
O Brasil conta com mais de 53 milhões de estudantes em seus diversos
sistemas, níveis e modalidades de ensino. Os desafios da qualidade e da equidade na
educação só serão superados se a escola for um ambiente acolhedor, que reconheça
e valorize as diferenças e não as transforme em fatores de desigualdade. Garantir
o direito de aprender implica em fazer da escola um lugar em que todos e todas se
sintam valorizados e reconhecidos como sujeitos de direito em sua singularidade e
identidade.
Segundo a última PNAD/IBGE, 49,4% da população brasileira se auto-declarou da
cor ou raça branca, 7,4% preta, 42,3% parda e 0,8% de outra cor ou raça. A população
negra é formada pelos que se reconhecem pretos e pardos. Essa multiplicidade de
identidades nem sempre encontra, no âmbito da educação, sua proporcionalidade
garantida nas salas de aula de todos os níveis e modalidades. O país precisa
mobilizar sua imensa capacidade criativa e sua decidida vontade política para adotar
procedimentos que, no tempo, alcancem a justiça pela qual lutamos. A educação,
como um direito que garante acesso a outros direitos, tem um importante papel a
cumprir e a promulgação da Lei 10639/2003, como posteriormente a 116452008,
apontam nessa direção.
A Lei 10639/2003, o Parecer CNE/CP 003/2004 e a resolução CNE/CP 01/2004 são
instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais
quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que sua adoção ainda não
se universalizou nos sistemas de ensino, há o entendimento de que é necessário
fortalecer e institucionalizar essas orientações, objetivos deste documento.

O Plano que apresentamos resulta de mobilização e esforços de muitas
instituições, como a UNESCO, o CONSED, a UNDIME, de nossos Ministérios
e também da contribuição de intelectuais, movimentos sociais e organizações da
sociedade civil. Nesta oportunidade registramos nossos agradecimentos pelo
empenho de todos, cientes de que a mobilização, o empenho e os esforços devem se
manter ativos, pois não há qualidade social da educação sem a efetiva participação
das famílias e das comunidades.
Que este documento seja um passo decisivo para a construção de uma educação
com qualidade social e de uma sociedade mais justa e equânime, são nossos votos
e nosso compromisso.
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ABPN

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros

ABRELIVROS

Associação Brasileira de Editoras de Livros

ACNAP

Associação cultural de Negritude e Ação Popular

ADCT

Atos das Dispowsições Constitucionais Transitórias

ANPED

CAPES

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos
Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEAO/UFBA

Centro de Estudos Afro Orientais – Universidade Federal da Bahia

CEERT

Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades

CEFET

Centro Federal de Educação Tecnológica

CNBB

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

CNE

Conselho Nacional de Educação

CNE

Conselho Nacional de Educação

CNPq

&RQVHOKR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR

CONSED

Conselho Nacional de Secretários de Educação

DCN

Diretrizes Curriculares Nacionais

DEDI

Diretoria de Educação para a Diversidade

EJA

Educação de Jovens e Adultos

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

FIES

Programa de Financiamento Estudantil

FIPIR

Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial

FNDE

IBGE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Grupo de Trabalho Interministerial para elaboração do Plano
Nacional de ampliação da Implementação da Lei 10.639/03
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IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IEES

Instituição Estadual de Ensino Superior

IES

Instituições de Ensino Superior

IFES

Instituição Federal de Ensino Superior

IFET

Instituições Federais de Educação Tecnológica

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IPEA

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/1996

MEC

Ministério da Educação

MEC

Ministério da Educação

NEAB

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros

ONG

Organizações não Governamentais

CADARA

GTI

OREALC
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PAR

Plano de Ações Articuladas

PDE

Plano de Desenvolvimento da Educação

PIC

Projetos Inovadores de Cursos

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNBE

Programa Nacional Biblioteca Da Escola

PNE

Plano Nacional de Educação

PNLD

Programa Nacional do Livro Didático

PNLEM

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio

PPA

Plano Pluri-anual

PRODOCÊNCIA

Programa de Consolidação das Licenciaturas

PROGESTÃO

Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares

PROUNI

Programa Universidade para Todos

SAEB

Sistema de Avaliação da Educação Básica

SEB

Secretaria de Educação Básica

SECAD
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SEDH

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República

SEE

Secretarias Estaduais de Educação

SEED

Secretaria de Educação à Distância

SEMIRA

Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e para Igualdade Racial

SEPPIR

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

SPM

Secretaria de Políticas para as Mulheres

SESU

Secretaria de Educação Superior

SETEC

6HFUHWDULDGH(GXFDomR3UR¿VVLRQDOH7HFQROyJLFD

SINAES

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

SISMMAC

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba

SME

Secretarias Municipais de Educação

UNCME

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação

UNDIME

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

UNESCO

UNICEF
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Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNIPLAC

Universidade do Planalto Catarinense

UNIAFRO
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São inegáveis os avanços que a educação brasileira vem conquistando nas
décadas mais recentes. Considerando as dimensões do acesso, da qualidade e da
equidade, no entanto, pode-se verificar que as conquistas ainda estão restritas ao
primeiro aspecto e que as dimensões de qualidade e equidade constituem os maiores
desafios a serem enfrentados neste início do século XXI.
A educação básica ainda é profundamente marcada pela desigualdade no
quesito da qualidade e é possível constatar que o direito de aprender ainda não está
garantido para todas as nossas crianças, adolescentes, jovens e mesmo para os
adultos que retornaram aos bancos escolares. Uma das mais importantes marcas
GHVVD GHVLJXDOGDGH HVWi H[SUHVVD QR DVSHFWR UDFLDO   (VWXGRV UHDOL]DGRV QR
FDPSR GDV UHODo}HV UDFLDLV H HGXFDomR H[SOLFLWDP HP VXDV VpULHV KLVWyULFDV TXH
a população afro-descendente está entre aquela que mais enfrenta cotidianamente
as diferentes facetas do preconceito, do racismo e da discriminação que marca,
nem sempre silenciosamente, a sociedade brasileira. O acesso às séries iniciais
GR (QVLQR )XQGDPHQWDO SUDWLFDPHQWH XQLYHUVDOL]DGR QR SDtV QmR VH FRQFUHWL]D
para negros e negras, nas séries finais da educação básica. Há evidências de que
processos discriminatórios operam nos sistemas de ensino, penalizando crianças,
adolescentes, jovens e adultos negros, levando-os à evasão e ao fracasso, resultam
no reduzido número de negros e negras que chegam ao ensino superior, cerca de
10% da população universitária do país.
Sabe-se hoje que há correlação entre pertencimento etnicorracial e sucesso
escolar, indicando, portanto, que é necessária firme determinação para que a diversidade
cultural brasileira passe a integrar o ideário educacional não como um problema, mas
como um rico acervo de valores, posturas e práticas que devem conduzir ao melhor
acolhimento e maior valorização dessa diversidade no ambiente escolar.
A Lei 1039, de 9 de janeiro de 2003, é um marco histórico. Ela simboliza,
simultaneamente, um ponto de chegada das lutas antirracistas no Brasil e um ponto
de partida para a renovação da qualidade social da educação brasileira. Ciente
desses desafios, o Conselho Nacional de Educação, já em 2004, dedicou-se ao tema
e, em diálogo com reivindicações históricas dos movimentos sociais, em especial do
PRYLPHQWRQHJURHODERURXSDUHFHUHH[DURXUHVROXomRKRPRORJDGDSHOR0LQLVWURGD
Educação, no sentido de orientar os sistemas de ensino e as instituições dedicadas
à educação, para que dediquem cuidadosa atenção à incorporação da diversidade
etnicorracial da sociedade brasileira nas práticas escolares.

Importante destacar a luta dos movimentos sociais ao criar um conjunto de
estratégias por meio das quais os segmentos populacionais considerados diferentes
passaram cada vez mais a destacar politicamente as suas singularidades, cobrando
TXHHVWDVVHMDPWUDWDGDVGHIRUPDMXVWDHLJXDOLWiULDH[LJLQGRTXHRHORJLRjGLYHUVLGDGH
seja mais do que um discurso sobre a variedade do gênero humano. Nesse sentido,
é na escola onde as diferentes presenças se encontram e é nas discussões sobre
currículo onde estão os debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimentos
pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades dos alunos e alunas.
Na política educacional, a implementação da Lei 10.639/2003, uma das primeiras
leis sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, significa estabelecer novas
diretrizes e práticas pedagógicas que reconheçam a importância dos africanos e
afrobrasileiros no processo de formação nacional. Para além do impacto positivo junto
à população e da republicanização da escola brasileira, essa lei deve ser encarada
como parte fundamental do conjunto das políticas que visam à educação de qualidade
como um direito de todos e todas.
As alterações propostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/1996
pela Lei 10639/2003, geraram uma série de ações do governo brasileiro para sua
LPSOHPHQWDomR YLVDQGR LQLFLDOPHQWH FRQWH[WXDOL]DU R WH[WR GD /HL 1HVVH VHQWLGR
o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
Afrobrasileira e Africana (Parecer CNE/CP nº. 03 de 10 de março de 2004), onde
são estabelecidas orientações de conteúdos a serem incluídos e trabalhados e
também as necessárias modificações nos currículos escolares, em todos os níveis
e modalidades de ensino. A Resolução CNE/CP nº 01, publicada em 17 de junho de
2004, detalha os direitos e obrigações dos entes federados frente à implementação
da Lei 10639/2003.
A esse respeito, cabe ressaltar a qualidade do Parecer nº 03/2004 emitido pelo
Conselho Nacional de Educação, que, além de tratar com clareza o processo de
implementação da Lei, abordou a questão com lucidez e sensibilidade, reafirmando
o fato de que a educação deve concorrer para a formação de cidadãos orgulhosos
de seu pertencimento etnicorracial, qualquer que seja este, cujos direitos devem ser
garantidos e cujas identidades devem ser valorizadas. Posteriormente, a edição da Lei
11645/2008 veio corroborar esse entendimento, reconhecendo que indígenas e negros
convivem com problemas de mesma natureza, embora em diferentes proporções.
$VVLPRVSUHFHLWRVHQXQFLDGRVQDQRYDOHJLVODomRWURX[HUDPSDUDR0LQLVWpULRGD
Educação o desafio de constituir em parceria com os sistemas de ensino, para todos

os níveis, uma (GXFDomRSDUDDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV, orientada para a divulgação e
produção de conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores que eduquem
cidadãos quanto à pluralidade etnicorracial, tornando-os capazes de interagir e de
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e
valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Por
este motivo, a compreensão trazida pela Lei 11645/2008, sempre que possível, está
H[SUHVVDQHVWH3ODQR1DFLRQDO
O Ministério da Educação, seguindo a linha de construção do processo democrático
de acesso à educação e garantia de oportunidades educativas para todas as pessoas,
entende que a implementação ordenada e institucionalizada das Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação para a Diversidade Etnicorracial é também uma questão de
equidade, pertinência, relevância, eficácia e eficiência (UNESCO/OREALC, 2007).
Portanto, com a regulamentação da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n. 9.394/1996), trazida inicialmente pela Lei 10639/03, e posteriormente
SHOD/HLEXVFRXFXPSULURHVWDEHOHFLGRQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH
que prevê a obrigatoriedade de políticas universais comprometidas com a garantia do
direito à educação de qualidade para todos e todas.
O 3ODQR 1DFLRQDO GH ,PSOHPHQWDomR GDV 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV GD (GXFDomR
GDV 5HODo}HV eWQLFRUDFLDLV H SDUD R (QVLQR GH +LVWyULD H &XOWXUD $IUR%UDVLOHLUD H $IULFDQD
documento ora apresentado é resultado das solicitações advindas dos anseios
regionais, FRQVXEVWDQFLDGDV no documento &RQWULEXLo}HV SDUD D ,PSOHPHQWDomR GD
/HL  3URSRVWD GH 3ODQR 1DFLRQDO GH ,PSOHPHQWDomR GDV 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV
1DFLRQDLVGD(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFRUDFLDLVHSDUDR(QVLQRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR
%UDVLOHLUD H $IULFDQD ă /HL , fruto de seis encontros denominados Diálogos
Regionais sobre a Implementação da Lei 10639/03, do conjunto de ações que o MEC
desenvolve, principalmente a partir da fundação da SECAD em 2004, documentos
H WH[WRV OHJDLV VREUH R DVVXQWR &DEH DTXL UHJLVWUDU H DJUDGHFHU j 81(6&2 j
SEPPIR, aos movimentos sociais e ao movimento negro, ao CONSED e à UNDIME,
além de intelectuais e militantes da causa antirracista pelo forte empenho com que
se dedicaram à tarefa de avaliar e propor estratégias que garantam a mais ampla e
efetiva implementação das diretrizes contidas nos documentos legais já citados.
O Plano tem como finalidade intrínseca à institucionalização da implementação da
(GXFDomRGDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLVPD[LPL]DQGRDDWXDomRGRVGLIHUHQWHVDWRUHV
por meio da compreensão e do cumprimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/08, da
Resolução CNE/CP 01/2004 e do Parecer CNE/CP 03/2004. O Plano não acrescenta
QDGDjOHJLVODomRMiH[LVWHQWHSRUHQWHQGrODFODUDHQtWLGDHPVXDVRULHQWDo}HV

2 WH[WR GR 3ODQR1DFLRQDOfoi construído como um documento pedagógico com
o intuito de orientar e balizar os sistemas de ensino e as instituições correlatas na
implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008. A introdução traça um breve
histórico do caminho percorrido até aqui pela temática etnicorracial na educação e
DVDo}HVH[HFXWDGDVSDUDDWHQGLPHQWRGDSDXWDDSULPHLUDSDUWHpFRQVWLWXtGDSHODV
atribuições específicas a cada um dos atores para a operacionalização colaborativa
QDLPSOHPHQWDomRGDV/HLVHHDVHJXQGDSDUWHSRURULHQWDo}HV
gerais referentes aos níveis e modalidades de ensino. A terceira parte foi construída
com recomendações para as áreas de remanescentes de quilombos, pois entendemos
que os negros brasileiros que aí residem são público específico e demandam ações
diferenciadas para implementação da Lei e a conquista plena do direito de aprender.
À SECAD, como órgão responsável no MEC pelos temas da diversidade, coube
XPDGHFLVmRFRPSOH[DD/HLGHFRQWRXFRPDO~FLGDFRQWULEXLomRGR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH(GXFDomRSDUDVXDUHJXODPHQWDomRH[SUHVVDQR3DUHFHUH
na Resolução já amplamente citados. O mesmo não ocorreu, todavia, com a Lei
11645 de 2008 que igualmente altera a LDB nos mesmos artigos. No entanto, o
CNE, em sua manifestação, já antevia, com clareza, que o tema do preconceito,
do racismo e da discriminação, se por um lado atinge mais forte e amplamente a
população negra, também se volta contra outras formas da diversidade e o Parecer,
em diversas passagens, alerta para a necessidade de contemplar a temática indígena
HPSDUWLFXODUTXDQGRVHWUDWDUGDHGXFDomRSDUDDVUHODo}HVHWQLFRUUDFLDLV)DFHD
essa orientação do espírito do Parecer, a SECAD optou por incluir referências à Lei
11645, sempre que couber, de modo a fazer deste Plano uma ação orientada para o
combate a todas as formas de preconceito, racismo e discriminação que porventura
venham a se manifestar no ambiente escolar.
O Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado pelo presidente Luiz Inácio
/XODGD6LOYDHSHOR0LQLVWURGD(GXFDomR)HUQDQGR+DGGDGFRQWHPSODXPDPSOR
conjunto de ações que,, apoiadas na visão sistêmica da educação, busca articular,
da creche à pós-graduação, políticas voltadas para garantir o acesso, a qualidade e
a equidade na educação brasileira, em todos os seus níveis e modalidades. O PDE,
QDPHGLGDHPTXHHQ[HUJDDHGXFDomRFRPRXPWRGRFULDDVFRQGLo}HVQHFHVViULDV
para ampliar a qualidade social do ensino oferecido a nossas crianças, adolescentes,
jovens e adultos.
-iIRLGLWRFRPUD]mRTXHDVOXWDVGHOLEHUWDomROLEHUWDPWDPEpPRVRSUHVVRUHV
-iIRLFRQVWDWDGRTXHDVPDQLIHVWDo}HVGRSUHFRQFHLWRHVWmRDPSDUDGDVHPYLV}HV
equivocadas de superioridade entre diferentes, transformando diferenças em

desigualdades. Por tudo isso, incluir a temática da Lei 11645/2008 neste Plano faz
justiça às lutas dos movimentos negros no Brasil, que desde há muito alertam a
VRFLHGDGHEUDVLOHLUDSDUDRTXHLQIHOL]PHQWHH[LVWHHQmRpUHFRQKHFLGRKiUDFLVPR
em nossa sociedade e ele deve ser combatido firmemente, seja qual for o grupo que
sofra a discriminação e o preconceito. A sociedade brasileira deve ao movimento negro
um tributo por sua coragem em se empenhar, com determinação e persistência, pela
construção de uma sociedade nova, onde a diferença seja vista como uma riqueza e
QmRFRPRXPSUHWH[WRSDUDMXVWLILFDUDVGHVLJXDOGDGHV
$H[SHFWDWLYDGD6(&$'0(&HGHWRGRVRVSDUFHLURVHQYROYLGRVQDFRQVWUXomR
deste Plano é que ele seja um instrumento para a construção de uma escola plural,
democrática, de qualidade, que combata o preconceito, o racismo e todas as formas
de discriminação, respeitando e valorizando as diferenças que fazem a riqueza de
nossa cultura e de nossa sociedade.
Diretoria de Educação para a Diversidade
Coordenação-Geral de Diversidade
SECAD/MEC

,ă,1752'8d2
Nos últimos anos, em especial a partir da Conferência Mundial contra o racismo,
discriminação racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban,
África do Sul, em 2001, observa-se um avanço das discussões acerca da dinâmica
das relações raciais no Brasil, em especial, das diversas formas de discriminação
racial vivenciadas pela população negra.
Em conseqüência, na primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com
a criação, em 2003, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
5DFLDO 6(33,5  ă TXH UHSUHVHQWD D PDWHULDOL]DomR GH XPD KLVWyULFD UHLYLQGLFDomR
do movimento negro em âmbito nacional e internacional - a questão racial é incluída
como prioridade na pauta de políticas públicas do País. É uma demonstração do
tratamento que a temática racial passaria a receber dos órgãos governamentais a
partir daquele momento.
A SEPPIR é responsável pela formulação, coordenação e articulação de políticas
e diretrizes para a promoção da igualdade racial e proteção dos direitos dos grupos
raciais e étnicos discriminados, com ênfase na população negra. No planejamento
governamental, à pauta da inclusão social foi incorporada a dimensão étnico-racial
e, ao mesmo tempo, a meta da diminuição das desigualdades raciais como um dos
desafios de gestão.

2SDSHOLQGXWRUGR0LQLVWpULRGD(GXFDomR
Em fevereiro de 2004, o Ministério da Educação, na perspectiva de estabelecer
uma arquitetura institucional capaz de enfrentar as múltiplas dimensões da
desigualdade educacional do país, criou a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD). Essa Secretaria surge com o desafio
de desenvolver e implementar políticas de inclusão educacional, considerando
as especificidades das desigualdades brasileiras e assegurando o respeito e
valorização dos múltiplos contornos de nossa diversidade étnico-racial, cultural, de
gênero, social, ambiental e regional.
A instituição da SEPPIR e da SECAD, e a profícua parceria entre estas duas
Secretarias está dada em diversas ações e programas e traduzem uma ampla
conjugação de esforços em todo o país para implementação de políticas públicas
de combate à desigualdade. Participam também da formulação e desenvolvimento

dessas políticas, a SPM e a SEDH, e assim, diante dos diversos níveis de abordagens
para o desenvolvimento da democracia participativa, com o fortalecimento dos
importantes segmentos da sociedade organizada e de instituições outras que
representam gestores educacionais, o Estado estabelece as bases para que políticas
públicas de educação para a diversidade se tornem uma realidade no país e fomenta
sua continuidade, construindo colaborativamente com os mais diversos setores as
linhas de ação que antevêem uma maior abrangência em beneficio dos cidadãos
historicamente mais vulneráveis.
Sintonizada com esse pressuposto, a Resolução CNE/CP nº 1/2004, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) em 22/6/2004, instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história
e cultura afro-brasileira e africana. O Parecer CNE/CP nº 003/2004, homologado
HP  GH PDLR GH  SHOR 0LQLVWUR GD (GXFDomR H[SUHVVD HP VHX WH[WR TXH
as políticas de ações afirmativas, no campo educacional, buscam garantir o
direito de negros e negras e de todos os cidadãos brasileiros ao acesso em todos
os níveis e modalidades de ensino, em ambiente escolar com infra-estrutura
adequada, professores e profissionais da educação qualificados para as demandas
contemporâneas da sociedade brasileira, e em especial capacitados para identificar
e superar as manifestações de preconceitos, racismos e discriminações, produzindo
na escola uma nova relação entre os diferentes grupos etnicorraciais, que propicie
efetiva mudança comportamental na busca de uma sociedade democrática e plural.
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda
da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas
GHUHSDUDo}HVHGHUHFRQKHFLPHQWRHYDORUL]DomRGHVXDKLVWyULDFXOWXUDLGHQWLGDGH7UDWD
ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da
realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente
os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação
de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnicoUDFLDOGHVFHQGHQWHVGHDIULFDQRVSRYRVLQGtJHQDVGHVFHQGHQWHVGHHXURSHXVGHDVLiWLFRVă
para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham
seus direitos garantidos e sua identidade valorizada.

O MEC ampliou e criou ações afirmativas voltadas para promoção do acesso e
permanência à educação superior como o PROUNI, dirigido aos estudantes egressos
do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais,
com renda SHUFDSLWDIDPLOLDUPi[LPDGHWUrVVDOiULRVPtQLPRV-iDWHQGHXGHVGH
ano de sua criação, cerca de 500 mil alunos, sendo 70% deles com bolsa integral. O

3URJUDPD8QLYHUVLGDGHSDUD7RGRVVRPDGRjH[SDQVmRGDV8QLYHUVLGDGHV)HGHUDLV
HDR3URJUDPDGH$SRLRD3ODQRVGH5HHVWUXWXUDomRH([SDQVmRGDV8QLYHUVLGDGHV
)HGHUDLV  5(81, DPSOLDP VLJQLILFDWLYDPHQWH R Q~PHUR GH YDJDV QD HGXFDomR
superior, contribuindo para o cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de
Educação, que prevê a oferta de educação superior até 2011 para, pelo menos, 30%
GRVMRYHQVGHDDQRV23URJUDPD&RQH[}HVGH6DEHUHVUHDOL]DSHUPDQrQFLD
FRPVXFHVVRGHDOXQRVGHRULJHPSRSXODUOLJDGRDV3UyUHLWRULDVGH([WHQVmRGDV
,)(6HDWHQGHXGHVGHFHUFDGHPLOHVWXGDQWHV
O debate sobre as ações afirmativas ganhou corpo e instituiu uma agenda de
políticas públicas e institucionais para a promoção da igualdade racial na sociedade
brasileira.1(PFRQMXQWRFRPD6(33,5HFRPRXWURVyUJmRVGD$GPLQLVWUDomR)HGHUDO
o MEC tem participado ativamente, com elaboração de pareceres, fornecimento de
dados, presença em audiências públicas, entre outras ações para a aprovação do
Projeto da Lei de Cotas, no Congresso Nacional. A política de reserva de vagas no
ensino superior público brasileiro, que atinge 52 instituições no ano de 2009, revela
D OHJLWLPLGDGH H D OHJDOLGDGH GDV Do}HV DILUPDWLYDV 7RGR HVVH FRQWH[WR IDYRUiYHO
impulsionou o trabalho da SECAD/MEC na promoção da educação das relações
etnicorraciais.
Na formulação de uma política educacional de implementação da Lei 10.639/03,
R0(&H[HFXWRXXPDVpULHGHDo}HVGDVTXDLVSRGHPRVFLWDUIRUPDomRFRQWLQXDGD
presencial e a distância de professores na temática da diversidade étnico-racial em
todo o país, publicação de material didático, realização de pesquisas na temática,
fortalecimento dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEAB`s) constituídos nas
,QVWLWXLo}HV 3~EOLFDV GH (QVLQR DWUDYpV GR 3URJUDPD 81,$)52 6(&$'6(68 
RV )yUXQV (VWDGXDLV H 0XQLFLSDLV GH (GXFDomR H 'LYHUVLGDGH eWQLFR5DFLDO D
LPSOHPHQWDomR GD &RPLVVmR 7pFQLFD 1DFLRQDO GH 'LYHUVLGDGH SDUD $VVXQWRV
Relacionados à Educação dos Afrobrasileiros (CADARA), as publicações específicas
VREUHD/HLGHQWURGD&ROHomR(GXFDomR3DUD7RGRVDLQVHUomRGDGLVFXVVmRLQFOXVmR
H GLYHUVLGDGH FRPR XP GRV HL[RV WHPiWLFRV GD &RQIHUrQFLD 1DFLRQDO GD (GXFDomR
Básica, a criação do Grupo Interministerial para a realização da proposta do Plano
Nacional de Implementação da Lei 10.639/03, participação orçamentária e elaborativa
no Programa Brasil Quilombola, como também na Agenda Social Quilombola,
1

(P  D 6HFDG0HF SURPRYHX SHVTXLVDV VREUH DV GLYHUVDV H[SHULrQFLDV GH Do}HV
D¿UPDWLYDVIRUPDLVHLQIRUPDLVGHHVWXGDQWHVQHJURV DV QDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVGHHQVLQRVXSHULRUHPTXDWURUHJL}HVGRSDtVSRVWHULRUPHQWHSXEOLFDGRVQD&ROHomR(GXFDomR
SDUD7RGRV&RQIHULU0DULD$X[LOLDGRUD/RSHVH0DULD/~FLDGH6DQWDQD%UDJD RUJV 
Acesso e permanência da população negra no ensino superior. Brasília: Ministério da
(GXFDomR6HFDG8QHVFRYRO

participação na Rede de Educação Quilombola, além de assistência técnica a Estados
e Municípios para a implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008.
(P  XP PLOKmR GH H[HPSODUHV GD FDUWLOKD GDV '&1V GD (GXFDomR GDV
Relações Etnicorraciais foram publicados e distribuídos pelo MEC a todos os sistemas
GHHQVLQRQRWHUULWyULRQDFLRQDO6HXWH[WRIRLGLVSRQLELOL]DGRHPGRPtQLRS~EOLFRH
inserido em outras publicações, como no livro 2ULHQWDo}HVH$o}HVSDUD(GXFDomRGDV
5HODo}HV (WQLFRUUDFLDLV, publicado pelo MEC/SECAD em 2006, também com larga
distribuição.
O Programa Diversidade na Universidade, uma cooperação internacional entre o
MEC e o BID com gestão da UNESCO instituído pela Lei nº 10.558, de 13 de novembro
GHWLQKDFRPRREMHWLYRGHIHQGHUDLQFOXVmRVRFLDOHRFRPEDWHjH[FOXVmRVRFLDO
étnica e racial. Isso significou melhorar as condições e as oportunidades de ingresso
no ensino superior para jovens e adultos de grupos socialmente desfavorecidos,
especialmente de populações afro-descendentes e povos indígenas. Os Projetos
Inovadores de Curso (PICs) representaram cerca de 65% dos recursos financeiros
do programa, no apoio aos cursos preparatórios para vestibulares populares e
comunitários voltados para afro-brasileiros e indígenas, assim como programas
GHIRUWDOHFLPHQWRGHQHJURVHQHJUDVQR(QVLQR0pGLR)RUDPWDPEpPJDUDQWLGRV
DX[tOLRVDHVWXGDQWHVXQLYHUVLWiULRVSRUPHLRGHEROVDVSDUDSHUPDQrQFLDGHDOXQRV
egressos dos PICs. No ano de 2007, 36 PICS foram financiados diretamente pela
SECAD/MEC.
Outra ação desenvolvida pelo Programa, as oficinas de Cartografia sobre Geografia
Afro-brasileira e Africana, beneficiou 4.000 educadores, em 7 estados da federação, 214
alunos de universidades estaduais e federais e 10.647 professores até 2006.
O Programa Cultura Afro, entre 2005 e 2006, teve como objetivo prestar
assistência financeira para formação de professores e material didático na temática
QRkPELWRGD(GXFDomR%iVLFD (QVLQR)XQGDPHQWDO FRPRUoDPHQWRQRYDORUGH
5  PLOK}HV )RUDP FRQWHPSODGRV RV PXQLFtSLRV GDV FDSLWDLV EUDVLOHLUDV 'LVWULWR
)HGHUDO H RV PXQLFtSLRV TXH SRVVXtDP ÏUJmRV GH 3URPRomR GH ,JXDOGDGH 5DFLDO
),33,5 UHFRQKHFLGRVSHOD6(33,5
Em 2004/2005, foram realizados eventos regionais e estaduais com a proposta de
manter um diálogo entre poder público e sociedade civil, com o objetivo de divulgar e
discutir as DCN’s para a Educação das Relações Etnicorraciais, resultando na criação
GH GH]HVVHLV )yUXQV(VWDGXDLVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGHeWQLFR5DFLDO(VVD

indução proporcionou a criação, no âmbito de secretarias de educação de estados
e municípios, de Núcleos, Coordenações, Departamentos ou outros organismos
destinados ao desenvolvimento de ações para educação e diversidade.
A formação continuada presencial de professores e educadores foi desenvolvida
SRU PHLR GR 3URJUDPD 81,$)52 FRRUGHQDGR SHORV 1~FOHRV GH (VWXGRV $IUR
%UDVLOHLURV (P  H  R SURJUDPD SURPRYHX  (VSHFLDOL]Do}HV 
$SHUIHLoRDPHQWRV H ([WHQV}HV 2 3URJUDPD 81,$)52 GH  D  UHFHEHX
investimento do MEC de mais de R$ 5 milhões, e também desenvolveu ações de
pesquisa, seminários e publicações acadêmicas, cerca de 90 títulos, voltadas para a
Lei 10639/03.
Nos anos de 2006 e 2007 a formação continuada de professores a distância foi
realizada no curso Educação-Africanidades-Brasil, desenvolvido pela UNB, e História
GD &XOWXUD $IUREUDVLOHLUD H $IULFDQD H[HFXWDGR SHOD ÈJHUH EHQHILFLDQGR PDLV GH
10.000 professores da rede pública. A partir do ano de 2008, a formação a distância
para a temática está a cargo da Rede de Educação para a Diversidade, que funciona
dentro da rede Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC), cujo oferecimento de vagas
FKHJRXSUy[LPRDQDVXDSULPHLUDHGLomR
)RUDP SURGX]LGRV H GLVWULEXtGRV HQWUH RV DQRV GH  H   WtWXORV
GD &ROHomR (GXFDomR SDUD 7RGRV 6(&$'81(6&2  GRV TXDLV VHLV VH UHIHUHP
diretamente à implementação da Lei 10.639/2003, numa tiragem total de 223.900
H[HPSODUHV
(PSDUFHULDFRP)XQGDomR5REHUWR0DULQKRKRXYHDSURGXomRGHNLWVGR
material $&RUGD&XOWXUD  FDSDFLWDQGRHGXFDGRUHV(PNLWV
serão reproduzidos e distribuídos a todas as Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação no Brasil.
Os livros 2ULHQWDo}HV H $o}HV SDUD D LPSOHPHQWDomR GD (GXFDomR GDV 5HODo}HV
(WQLFRUUDFLDLV  H[HPSODUHV H ³6XSHUDQGR R 5DFLVPR QD (VFROD´ 
H[HPSODUHV RUJDQL]DGR SHOR 3URIHVVRU .DEHQJXHOH 0XQDQJD IRUDP GLVWULEXtGRV
para as Secretarias de Educação e em cursos de formação continuada para a Lei
10639/03, para os professores, público ao qual se dirigem as obras.
Em dezembro de 2007, a SECAD/MEC descentralizou recursos para a tradução
e atualização dos Oito volumes da coleção História Geral da África, produzida pela
UNESCO, e que possuía apenas Quatro volumes traduzidos no Brasil, na década
de 1980.

Em 2008, foram publicados pela SECAD/MEC dois materiais didáticos
específicos para a utilização nas escolas brasileiras com objetivo de implementação
GD/HLROLYUR(VWyULDV4XLORPERODV e o jogo <RWp, distribuído inicialmente
nas escolas quilombolas.
7DPEpPDRORQJRGHQRkPELWRGDVGLVFXVV}HVVREUHDSROtWLFDQDFLRQDOGH
formação de professores, a SECAD encaminhou proposições relativas às temáticas de
educação para as relações etnicorraciais, o que foi plenamente acolhido pelo Comitê
7pFQLFRFLHQWtILFRGH(GXFDomR%iVLFDGD&$3(6HHQFRQWUDVHFRQVXEVWDQFLDGRQR
'HFUHWRGHTXHLQVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDOGH)RUPDomRGH
Profissionais do Magistério da Educação Básica.
A pesquisa 3UiWLFDV3HGDJyJLFDVGHWUDEDOKRFRPUHODo}HVHWQLFRUUDFLDLVQDHVFRODQD
SHUVSHFWLYDGD/HL, ainda em curso, financiada pela SECAD/MEC e desenvolvida
SHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV)DFXOGDGHGH(GXFDomRă)$(3URJUDPD
$o}HV $ILUPDWLYDV QD 8)0* WHP FRPR REMHWLYR PDSHDU H DQDOLVDU DV SUiWLFDV
pedagógicas desenvolvidas pelas escolas públicas de acordo com a Lei 10.639/03,
a fim de subsidiar e induzir políticas e práticas de implementação desta Lei em nível
nacional em consonância com este Plano Nacional.
Essas ações e a realização desse Plano Nacional mostram todo o empenho do
governo brasileiro, na área educacional, para a implementação da Educação para as
Relações Etnicorraciais.
O Parecer CNE/CP 03/2004 preocupou-se também em fornecer definições
conceituais importantes para aqueles que trabalham com a temática, sendo relações
etnicorraciais um conceito basilar de toda a política proposta.
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, [...] em outras
palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus professores, precisam
sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das
relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnico-raciais.
Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos escolares,
políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas
e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola.

eLPSRUWDQWHWDPEpPH[SOLFDUTXHRHPSUHJRGRWHUPRpWQLFRQDH[SUHVVmRpWQLFRUDFLDO
serve para marcar que essas relações tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços
fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que
difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática.

Em 2007, avaliações realizadas pela SECAD/MEC verificaram que a
implementação das DCN’s da Educação das Relações Etnicorraciais precisava
ganhar mais amplitude e escala, tendo em vista o crescimento geométrico da
demanda por formação de profissionais da educação e de material didático voltado
para a temática.
Para corroborar e socializar essas constatações iniciais, em novembro de 2007,
o MEC, em parceria com a UNESCO, realizou oficina para avaliar a implementação
GD/HLUHVXOWDQGRHPGRFXPHQWRHQWUHJXHDR0LQLVWUR)HUQDQGR+DGGDG
no dia 18 de dezembro de 2007. O resultado imediato foi à instituição, por meio da
3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDOQ0(&0-6(33,5GHGH0DLRGHGR*UXSRGH
7UDEDOKR,QWHUPLQLVWHULDOă*7,ăFRPRREMHWLYRGHHODERUDUR'RFXPHQWR5HIHUrQFLD
que serviria de base para o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais.
O Documento Referência foi submetido à consulta e contribuição popular
em 06 (seis) agendas de trabalho conhecidas como Diálogos Regionais sobre a
Implementação da Lei 10639/03, realizados nas 5 (cinco) Regiões do Brasil, sendo
GXDVQR1RUGHVWH$VFLGDGHVTXHVHGLDUDPRV'LiORJRVIRUDP%HOpP3$&XLDEi
079LWyULD(6&XULWLED356mR/XtV0$H$UDFDMX6(2UHVXOWDGRFRQVXEVWDQFLRX
se no documento &RQWULEXLo}HVSDUDD,PSOHPHQWDomRGD/HL3URSRVWDGH3ODQR
1DFLRQDO GH ,PSOHPHQWDomR GDV 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV GD (GXFDomR GDV 5HODo}HV
eWQLFRUDFLDLVHSDUDR(QVLQRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQDă/HL,
HQWUHJXHDR0LQLVWURGD(GXFDomRSRUUHSUHVHQWDQWHVGR*7,HPGHQRYHPEUR
de 2008. O documento das Contribuições é basilar na construção desse plano,
SRLV QRUWHRX RV HL[RV WHPiWLFRV TXH RULHQWDUDP WRGDV DV GLVFXVV}HV GRV 'LiORJRV
Regionais, e aqui estão também orientando ações e metas.
Os atores referidos neste documento, fundamentais parceiros no estabelecimento
GRSURFHVVRFRQWtQXRGHLPSOHPHQWDomRGD/HLVmR0LQLVWpULRGD(GXFDomR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH(GXFDomR&$3(6,1(3)1'(6(33,5),33,5)XQGDomR
&XOWXUDO3DOPDUHV&$'$5$0RYLPHQWR1HJUR%UDVLOHLUR6HFUHWDULDVGH(GXFDomR
(VWDGXDLVH0XQLFLSDLV&RQVHOKRV(VWDGXDLVH0XQLFLSDLVGH(GXFDomR0LQLVWpULRV
3~EOLFRV (VWDGXDLV H 0XQLFLSDLV )yUXQV GH (GXFDomR H 'LYHUVLGDGH &216('
81',0( 81&0( XQLGDGHV HVFRODUHV ,QVWLWXLo}HV GH (QVLQR 6XSHULRU S~EOLFDV H
privadas.

'LiORJRDPSOLDGRSDUDDLPSOHPHQWDomRGD(GXFDomRGDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV
$VGLILFXOGDGHVLQHUHQWHVjLPSOHPHQWDomRGHXPDOHLQRkPELWRGD)HGHUDomR
brasileira também alcançaram a Lei 10.639/03. A relação entre os entes federativos
PXQLFtSLRVHVWDGRV8QLmRH'LVWULWR)HGHUDO pXPDYDULiYHOEDVWDQWHFRPSOH[DH
H[LJHXPHVIRUoRFRQVWDQWHQDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVHGXFDFLRQDLV,VVRQmRIRL
diferente em relação à implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Etnicorraciais, se considerarmos os papéis complementares
GRV GLYHUVRV DWRUHV QHFHVViULRV j LPSOHPHQWDomR GD /HL 'HYH ILFDU H[SOtFLWR TXH
estamos aqui falando de processo de implementação da Lei, correspondendo a ações
estruturantes que pretendemos que sejam orquestradas por esse Plano, pois todos
os atores envolvidos necessitam articular-se e desenvolvê-las de forma equânime.
Isso significa incluir a temática no Projeto Político Pedagógico da Escola, ação que
GHSHQGHGHXPDVpULHGHRXWUDVFRPRSRUH[HPSORRGRPtQLRFRQFHLWXDOGRTXHHVWi
H[SUHVVRQDV'&1VGD(GXFDomRSDUDDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLVDUHJXODPHQWDomR
da Lei pelo respectivo Conselho de Educação, as ações de pesquisa, formação de
professores, profissionais da educação e equipes pedagógicas, aquisição e produção
de material didático pelas Secretarias de Educação, participação social da gestão
escolar, entre outras.
Com o propósito de ampliar o diálogo entre o MEC e os atores responsáveis pela
implementação da Lei 10.639/03, a partir do ano de 2007, a Coordenação-Geral de
Diversidade/DEDI/SECAD/MEC desenvolveu ações de reestruturação e ampliação
GRV)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGHUHVXOWDQGRDWXDOPHQWHHP)yUXQV(VWDGXDLV
H  )yUXQV 0XQLFLSDLV GH (GXFDomR H 'LYHUVLGDGH FRP IXQomR HVWUDWpJLFD GH
DFRPSDQKDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGDLPSOHPHQWDomRGD/HL2V)yUXQV
são compostos por representações de todos os atores necessários à implementação
da Lei. A colaboração, o espírito de diálogo e solidariedade no fortalecimento da
WHPiWLFD GHYH QRUWHDU RV )yUXQV SDUD TXH HOHV SRVVDP WHFHU SDUFHULDV SURSRU
FDPLQKRV H SROtWLFDV DFRPSDQKDU DX[LOLDU H FRQJUHJDU WRGRV DTXHOHV TXH VmR
indispensáveis à implementação da temática das relações etnicorraciais.
$ &$'$5$ &RPLVVmR 7pFQLFR&LHQWtILFD GH DVVHVVRUDPHQWR GR 0(& SDUD
assuntos relacionados aos afrobrasileiros e a implementação da Lei 10639/2003,
foi recentemente reconstituída, contemplando as Secretarias do MEC, SEPPIR,
CONSED, UNDIME, representantes da sociedade civil, movimento negro, NEABs,
)yUXQV(VWDGXDLVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGH(WQLFRUUDFLDO$%31HVSHFLDOLVWDVGD
temática distribuídos pelos níveis e modalidades de ensino. A Comissão tem papel

fundamental de ‘colaborar com o MEC na formulação de políticas para a temática
etnicorracial, com a elaboração de propostas de ações afirmativas, de implementação
da Lei e de acompanhamento das ações deste Plano Nacional.
A necessidade de ampliação do diálogo para implementação da Educação para
as Relações Etnicorraciais foi dada também pela edição da Lei 11645/2008, que tornou
a modificar o mesmo dispositivo da LDB alterado pela Lei 10639/2003, estendendo a
REULJDWRULHGDGHGR³HVWXGRGDKLVWyULDHFXOWXUDDIUREUDVLOHLUDHLQGtJHQD´HPWRGRV
os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados.
Uma vez que a Lei 11645/08 ainda não recebeu a sistematização que foi objeto
a Lei 10639/03, este Plano, sempre que couber, orienta os sistemas e as instituições
a adotar os procedimentos adequados para sua implementação, visto que a Lei mais
recente conjuga da mesma preocupação de combater o racismo, desta feita contra os
indígenas, e afirmar os valores inestimáveis de sua contribuição, passada e presente,
para a criação da nação brasileira.

2EMHWLYRVGR3ODQR1DFLRQDO
O presente Plano Nacional tem como objetivo central colaborar para que todo o
sistema de ensino e as instituições educacionais cumpram as determinações legais
com vistas a enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e discriminação
para garantir o direito de aprender e a equidade educacional a fim de promover uma
sociedade mais justa e solidária.
6mRREMHWLYRVHVSHFtILFRVGR3ODQR1DFLRQDO
- Cumprir e institucionalizar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
$IUREUDVLOHLUD H $IULFDQD FRQMXQWR IRUPDGR SHOR WH[WR GD /HL  5HVROXomR
CNE/CP 01/2004 e Parecer CNE/CP 03/2004, e, onde couber, da Lei 11645/08.
- Desenvolver ações estratégicas no âmbito da política de formação de
professores, a fim de proporcionar o conhecimento e a valorização da história dos
povos africanos e da cultura afrobrasileira e da diversidade na construção histórica e
FXOWXUDOGRSDtV

- Colaborar e construir com os sistemas de ensino, instituições, conselhos de
educação, coordenações pedagógicas, gestores educacionais, professores e demais
segmentos afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a implementação
GDV/HLVH
- Promover o desenvolvimento de pesquisas e produção de materiais didáticos
e paradidáticos que valorizem, nacional e regionalmente, a cultura afrobrasileira e a
GLYHUVLGDGH
- Colaborar na construção de indicadores que permitam o necessário
acompanhamento, pelos poderes públicos e pela sociedade civil, da efetiva
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
(WQLFRUUDFLDLVHSDUDR(QVLQRGD+LVWyULDH&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQD
- Criar e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do Plano
Nacional para disseminar as Leis 10.639/03 e 11645/08, junto a gestores e técnicos,
no âmbito federal e nas gestões educacionais de municípios, estados e do Distrito
)HGHUDO JDUDQWLQGR FRQGLo}HV DGHTXDGDV SDUD VHX SOHQR GHVHQYROYLPHQWR FRPR
política de Estado.

,,ă(,;26)81'$0(17$,6'23/$12
O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnicorraciais e para ensino de História e Cultura
$IUREUDVLOHLUD H $IULFDQD WHP FRPR EDVH HVWUXWXUDQWH RV VHLV (L[RV (VWUDWpJLFRV
SURSRVWRV QR GRFXPHQWR ³&RQWULEXLo}HV SDUD D ,PSOHPHQWDomR GD /HL ´
DVDEHU )RUWDOHFLPHQWRGRPDUFROHJDO 3ROtWLFDGHIRUPDomRSDUDJHVWRUHVH
SURILVVLRQDLVGHHGXFDomR 3ROtWLFDGHPDWHULDOGLGiWLFRHSDUDGLGiWLFR *HVWmR
GHPRFUiWLFDHPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDomRVRFLDO $YDOLDomRHPRQLWRUDPHQWRH 
Condições institucionais.
O Plano pretende transformar as ações e programas de promoção da diversidade
e de combate à desigualdade racial na educação em políticas públicas de Estado,
para além da gestão atual do MEC. Nesse sentido, o (L[R)RUWDOHFLPHQWRGR0DUFR
/HJDO tem contribuição estruturante na institucionalização da temática. Isso significa,
em termos gerais, que é urgente a regulamentação das Leis 10.639/03 e 11.645/06
QRkPELWRGHHVWDGRVPXQLFtSLRVH'LVWULWR)HGHUDOHDLQFOXVmRGDWHPiWLFDQR3ODQR
Nacional de Educação (PNE).
2VHL[RV3ROtWLFDGHIRUPDomRLQLFLDOHFRQWLQXDGDH3ROtWLFDGHPDWHULDLVGLGiWLFRV
H SDUDGLGiWLFRV constituem as principais ações operacionais do Plano, devidamente
articulados à revisão da política curricular, para garantir qualidade e continuidade no
SURFHVVRGHLPSOHPHQWDomR7DOUHYLVmRGHYHDVVXPLUFRPRXPGRVVHXVSLODUHVDV
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para
R(QVLQRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQD7RGRRHVIRUoRGHHODERUDomR
do Plano foi no sentido de que o MEC possa estimular e induzir a implementação
GDV /HLV  H  SRU PHLR GD 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH )RUPDomR ,QLFLDO
e Continuada de Profissionais da Educação, instituída pelo Decreto 6755/2009, e
de programas como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional de
Bibliotecas Escolares (PNBE).
A formação deve habilitar à compreensão da dinâmica sociocultural da sociedade
brasileira, visando a construção de representações sociais positivas que encarem as
diferentes origens culturais de nossa população como um valor e, ao mesmo tempo,
a criação de um ambiente escolar que permita que nossa diversidade se manifeste
de forma criativa e transformadora na superação dos preconceitos e discriminações
étnico-raciais (Parecer CNE/CP n. 03/2004).

Os princípios e critérios estabelecidos no PNLD definem que, quanto à construção
de uma sociedade democrática, os livros didáticos deverão promover positivamente a
imagem de afrodescendentes e, também, a cultura afro-brasileira, dando visibilidade
aos seus valores, tradições, organizações e saberes sociocientíficos. Para tanto,
os livros destinados a professores(as) e alunos(as) devem abordar a temática das
relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial e violências correlatas,
visando à construção de uma sociedade anti-racista, justa e igualitária (Edital do
PNLD, 2010).
2HL[R*HVWmRGHPRFUiWLFDHPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDomRVRFLDOreflete a necessidade
de fortalecer processos, instâncias e mecanismos de controle e participação
social, para a implantação das Leis 10639/03 e 11645/08. O pressuposto é que tal
participação é ponto fundamental para o aprimoramento das políticas e concretização
como política de Estado. A União, por meio do MEC, desempenha papel fundamental
na coordenação do processo de desenvolvimento da política nacional de educação,
DUWLFXODQGRRVGLIHUHQWHVQtYHLVHVLVWHPDVHH[HUFHQGRIXQomRQRUPDWLYDUHGLVWULEXWLYD
e supletiva, em relação às demais instâncias educacionais (conforme o art. 8º da
LDB). A mesma lei estabelece normas para a gestão democrática do ensino público,
assegurando dessa forma a participação da sociedade como fator primordial na
garantia da qualidade e no controle social dos seus impactos.
2HL[Ră$YDOLDomRH0RQLWRUDPHQWRaponta para a construção de indicadores que
permitam o monitoramento da implementação da Lei 10639/03 pela União, estados,
')HPXQLFtSLRVHTXHFRQWULEXDPSDUDDDYDOLDomRHRDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
públicas de enfrentamento da desigualdade racial na educação. Nestes indicadores
LQFOXHPVHDTXHOHVPRQLWRUiYHLVSRULQWHUPpGLRGRDFRPSDQKDPHQWRGDH[HFXomR
das ações contidas no Plano de Ações Articuladas (PAR) implementado pelo MEC.
2HL[R&RQGLo}HV,QVWLWXFLRQDLVindica os mecanismos institucionais e rubricas
orçamentárias necessárias para que a Lei seja implementada. Reafirma a necessidade
da criação de setores específicos para a temática etnicorracial e diversidade nas
secretarias estaduais e municipais de educação.

,,,$75,%8,d®(6'266,67(0$6'((16,12
$V H[LJrQFLDV OHJDLV FRQIHULGDV DRV VLVWHPDV GH HQVLQR SHODV /HLV  H
11.645, Resolução CNE/CP 01/2004 e Parecer CNE/CP 003/2004 compartilham
e atribuem responsabilidades entre os diferentes atores da educação brasileira.
Esta parte do Plano é composta pelas atribuições, elencadas por ente federativo,
sistemas educacionais e instituições envolvidas, necessárias à implementação de
uma educação adequada às relações étnico-raciais.

$d®(63$5$26,67(0$1$&,21$/'((16,12
Segundo o art. 8º da LDB, a educação formal brasileira é integrada por sistemas de
HQVLQRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD8QLmR(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOHPXQLFtSLRVHGRWDGRV
de autonomia. A Resolução CNE/CP Nº 01/2004 compartilha responsabilidades e
atribui ações específicas para a consecução das leis.

No art. 1º da Resolução, é atribuído aos sistemas de ensino a consecução
GH ³FRQGLo}HV PDWHULDLV H ILQDQFHLUDV´ DVVLP FRPR SURYHU DV HVFRODV
professores e alunos de materiais adequados à educação para as relações
etnicorraciais. Deve ser dada especial atenção à necessidade de articulação
entre a formação de professores e a produção de material didático, ações
que se encontram articuladas no planejamento estabelecido pelo Ministério da
(GXFDomRQR3ODQRGH$o}HV$UWLFXODGDV1HVVHVHQWLGRID]VHQHFHVViULR
a) Incorporar os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana em todos os níveis, etapas e modalidades de todos os sistemas
de ensino e das metas deste Plano na revisão do atual Plano Nacional de Educação
(2001-2011), na construção do futuro PNE (2012-2022), como também na construção
HUHYLVmRGRV3ODQRV(VWDGXDLVH0XQLFLSDLVGH(GXFDomR
E  &ULDU 3URJUDPDV GH )RUPDomR &RQWLQXDGD 3UHVHQFLDO H j GLVWkQFLD GH
Profissionais da Educação, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro%UDVLOHLUDH$IULFDQDFRPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
I - A estrutura curricular dos referidos programas de formação deverá ter como
base as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações etnicorraciais

e História da África e Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme o Parecer CNE/CP
Q
,, ă 2V FXUVRV GHYHUmR VHU GHVHQYROYLGRV QD JUDGXDomR H WDPEpP GHQWUR
GDV PRGDOLGDGHV GH H[WHQVmR DSHUIHLoRDPHQWR H HVSHFLDOL]DomR HP LQVWLWXLo}HV
legalmente reconhecidas e que possam emitir certificações.
III - Os cursos de formação de professores devem ter conteúdos voltados para
contemplar a necessidade de reestruturação curricular e incorporação da temática
nos Projetos Político- Pedagógicos das escolas, assim como preparação e análise de
material didático a ser utilizado contemplando questões nacionais e regionais.
c) Realizar levantamento, no âmbito de cada sistema, da presença de conteúdos
de Educação das Relações Etnicorraciais e o Ensino de História e Cultura AfroEUDVLOHLUDH$IULFDQDFRPRHVWDEHOHFHD5HVROXomR&1(&3Q
G  )RPHQWDU D SURGXomR GH PDWHULDLV GLGiWLFRV H SDUDGLGiWLFRV TXH DWHQGDP
ao disposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e às
HVSHFLILFLGDGHVUHJLRQDLVSDUDDWHPiWLFD
e) Adequar as estratégias para distribuição dos novos materiais didáticos regionais
GHIRUPDDFRQWHPSODUDPSODFLUFXODomRHGLYXOJDomRQRVVLVWHPDVGHHQVLQR
f) Realizar avaliação diagnóstica sobre a abrangência e a qualidade da
LPSOHPHQWDomRGDV/HLVHQDHGXFDomREiVLFD
J  (ODERUDU DJHQGD SURSRVLWLYD HP FRQMXQWRV FRP RV )yUXQV (VWDGXDLV H
Municipais de Educação e Diversidade Etnicorracial e sociedade civil para elaboração,
acompanhamento e avaliação da implementação desse Plano e consequentemente
GDV/HLVH
h) Divulgar amplamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana e de seu significado para a garantia do direito à educação de qualidade e
para o combate ao preconceito, racismo e discriminação na sociedade, assim como
D/HL

L 'LYXOJDUH[SHULrQFLDVH[HPSODUHVHDVDo}HVHVWUDWpJLFDVTXHMiYrPVHQGR
GHVHQYROYLGDVSHODV6HFUHWDULDVGH(GXFDomRH,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR
M )RPHQWDUSHVTXLVDVGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVQDWHPiWLFD
GDV UHODo}HV HWQLFRUUDFLDLV QD &$3(6 &13T H QDV )XQGDo}HV (VWDGXDLV GH
Amparo à Pesquisa e estimular a criação e a divulgação de editais de bolsas de pósgraduação VWULFWRVHQVXem Educação das Relações Étnico-Raciais criados e dirigidos
aos profissionais que atuam na educação básica, educação profissional e ensino
superior das instituições públicas de ensino.

ă$d®(6'2*29(512)('(5$/
O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQDDWHQGHD/HLQRTXHWDQJHFRPRWDUHIDGD³8QLmR
DFRRUGHQDomRGDSROtWLFDQDFLRQDOGDHGXFDomR´DUWLFXODQGRVHFRPRVVLVWHPDV
conforme já ocorre com o PNE.
2$UWGD/'%LQFXPEHj8QLmRPLVVmRGHQWUHRXWUDVGH³SUHVWDUDVVLVWrQFLD
WpFQLFDHILQDQFHLUDDRV(VWDGRVDR'LVWULWR)HGHUDOHDRV0XQLFtSLRV´³HVWDEHOHFHU
HPFRODERUDomRFRPRV(VWDGRVR'LVWULWR)HGHUDOHRV0XQLFtSLRVFRPSHWrQFLDV
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que
QRUWHDUmR RV FXUUtFXORV´ ³EDL[DU QRUPDV JHUDLV VREUH FXUVRV GH JUDGXDomR H SyV
JUDGXDomR´ $ /'% QR $UW  FRPSUHHQGH TXH R VLVWHPD IHGHUDO GH HQVLQR p
IRUPDGRSRU,DVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRPDQWLGDVSHOD8QLmR,,DVLQVWLWXLo}HVGH
HGXFDomRVXSHULRUFULDGDVHPDQWLGDVSHODLQLFLDWLYDSULYDGD,,,RVyUJmRVIHGHUDLV
de educação.
Este Plano deve ser compreendido como uma proposta estruturante para a
implementação da temática, do ponto de vista do sistema federal, na sensibilização
e informação dos ajustes e procedimentos necessários por parte das instituições de
ensino superior públicas e particulares devidamente autorizadas a funcionar pelo
Ministério da Educação ou, quando for o caso, pelo Conselho Nacional de Educação.
Aos órgãos federais de educação, colégios de aplicação, rede federal profissional
e tecnológica e demais entes dessa rede, o Plano Nacional de Implementação
das DCNs da Educação Etnicorracial deve, assim que entrar em vigor, ser objeto
das discussões dos colegiados de cursos e coordenações de planejamentos para
o cumprimento devido no que dizem respeito à sua esfera de competência e nos
termos aqui levantados.

3ULQFLSDLVDo}HVSDUDR*RYHUQR)HGHUDO
a) Incluir as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Etnicorraciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e os conteúdos
propostos na Lei 11.645/2008 nos programas de formação de funcionários, gestores
e outros (programa de formação de conselheiros, de fortalecimento dos conselhos
HVFRODUHVHGHIRUPDomRGHJHVWRUHV 
E ,QFOXLUQD3ROtWLFD1DFLRQDOGH)RUPDomRGRV3URILVVLRQDLVGR0DJLVWpULRGD
Educação Básica, sob a coordenação da CAPES, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Étnico-Raciais e História da África e Cultura AfroBrasileira e Africana, com base no Parecer CNE/CP n. 03/2004 e Resolução CNE/CP
QHD/HL
c) Incluir como critério para autorização, reconhecimento e renovação de
cursos superiores, o cumprimento do disposto no Art. 1º, § 1º da Resolução CNE/
&3Q
d) Reforçar junto às comissões avaliadoras e analistas dos programas do livro
didático a inclusão dos conteúdos referentes à Educação das Relações Etnicorraciais
Hj+LVWyULDGD&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQDQDVREUDVDVHUHPDYDOLDGDV
e) Apoiar e divulgar a Ouvidoria da SEPPIR para questões etnicorraciais, na área
GHHGXFDomR
f) Encaminhar o Parecer CNE/CP nº 3/2004, a Resolução CNE/CP nº 01/2004 e
este Plano aos conselhos universitários, sublinhando a necessidade do cumprimento
GRVSUHFHLWRVHRULHQWDo}HVQHOHVFRQWLGRV
g) Incluir questões no Censo Escolar sobre a implementação das Leis
10.639/2003 e 11.645/2008 e aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação das Relações Etnicorraciais em todos os níveis e modalidades de ensino
GDHGXFDomREiVLFD
h) Desagregar os dados relativos aos resultados das avaliações sistêmicas
(Prova Brasil, ENEM, ENADE), assim como as informações do Censo Escolar sobre
IOX[R HVFRODU HYDVmR DSURYDomR GLVWRUomR LGDGHVpULHFLFOR H FRQFOXLQWHV DFLPD
de 15 anos de idade) por escola, município e estado a partir de recortes por perfis
VRFLRHFRQ{PLFRVHWQLFRUUDFLDLVHGHJrQHUR

i) Divulgar os dados coletados e analisados (escolas e estruturas gerenciais das
secretarias estaduais e municipais, MEC), de forma a colaborar com o debate e a
IRUPXODomRGHSROtWLFDVGHHTLGDGH
j) Promover ações de comunicação sobre as relações etnicorraciais com
destaque para realização de campanhas e peças publicitárias de divulgação das Leis
10.639/2003 e 11.645/2008 e de combate ao preconceito, racismo e discriminação
QRVPHLRVGHFRPXQLFDomRHPWRGDVDVGLPHQV}HV
N  3URPRYHU GH IRUPD FRODERUDWLYD FRP HVWDGRV PXQLFtSLRV ,QVWLWXLo}HV
GH (QVLQR 6XSHULRU H (QWLGDGHV VHP ILQV OXFUDWLYRV D )RUPDomR GH 3URIHVVRUHV H
SURGXomRGH0DWHULDO'LGiWLFRSDUDDWHQGLPHQWRGDV/HLVH
l) Criar mecanismos de supervisão, monitoramento e avaliação do Plano,
FRQIRUPH5HVROXomR&1(&3Q
m) Instituir e manter comissão técnica nacional de diversidade para assuntos
relacionados à educação dos afro-brasileiros, com o objetivo de elaborar, acompanhar,
analisar e avaliar políticas públicas educacionais, voltadas para o fiel cumprimento
do disposto nas Leis 10639/2003, visando a valorização e o respeito à diversidade
etnicorracial, bem como a promoção da igualdade etnicorracial no âmbito do MEC.

ă$d®(6'2*29(512(67$'8$/
2$UWGD/'%LQFXPEHRV(VWDGRVGHHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HV³RUJDQL]DU
manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
HQVLQR HODERUDU H H[HFXWDU SROtWLFDV H SODQRV HGXFDFLRQDLV HP FRQVRQkQFLD FRP
as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas
Do}HV H DV GRV VHXV 0XQLFtSLRV DXWRUL]DU UHFRQKHFHU FUHGHQFLDU VXSHUYLVLRQDU
e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
HVWDEHOHFLPHQWRVGRVHXVLVWHPDGHHQVLQREDL[DUQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVSDUDR
VHXVLVWHPDGHHQVLQR´
1R$UWGD/'%GL]TXHDRV³VLVWHPDVGHHQVLQRGRV(VWDGRVHGR'LVWULWR
)HGHUDO´ SHUWHQFHP ³,  DV LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR PDQWLGDV UHVSHFWLYDPHQWH SHOR
3RGHU3~EOLFRHVWDGXDOHSHOR'LVWULWR)HGHUDO,,DVLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomRVXSHULRU
PDQWLGDVSHOR3RGHU3~EOLFRPXQLFLSDO,,,DVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRIXQGDPHQWDOH

PpGLRFULDGDVHPDQWLGDVSHODLQLFLDWLYDSULYDGD,9RVyUJmRVGHHGXFDomRHVWDGXDLV
HGR'LVWULWR)HGHUDOUHVSHFWLYDPHQWH´VHQGRTXH³1R'LVWULWR)HGHUDODVLQVWLWXLo}HV
de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema
GHHQVLQR´
Para o Plano Nacional de Implementação das DCNs da Educação para as
5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLVRV(VWDGRVR'LVWULWR)HGHUDOHVHXVVLVWHPDVGHHQVLQRWrP
FRPRREMHWLYRDSOLFDUDVIRUPXODo}HVDTXLH[SOLFLWDGDVDVVLPFRPRVXDVLQVWLWXLo}HV
privadas ou superiores públicas, como reza o conteúdo da Resolução CNE/CP
01/2004 e do presente Plano.
3ULQFLSDLVDo}HVSDUDR6LVWHPDGH(QVLQR(VWDGXDO
a) Apoiar as escolas para implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008,
DWUDYpV GH Do}HV FRODERUDWLYDV FRP RV )yUXQV GH (GXFDomR SDUD D 'LYHUVLGDGH
(WQLFRUUDFLDOFRQVHOKRVHVFRODUHVHTXLSHVSHGDJyJLFDVHVRFLHGDGHFLYLO
b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a
LPSOHPHQWDomRGDVOHLVH
c) Promover formação para os quadros funcionais do sistema educacional, de
IRUPDVLVWrPLFDHUHJXODUPRELOL]DQGRGHIRUPDFRODERUDWLYDDWRUHVFRPRRV)yUXQV
de Educação, Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECAD/MEC, sociedade civil,
PRYLPHQWRQHJURHQWUHRXWURVTXHSRVVXDPFRQKHFLPHQWRGDWHPiWLFD
d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que
atendam e valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais/
regionais da população e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das
5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV
H  $UWLFXODU FRP &216(' H R )yUXP 1DFLRQDO GRV &RQVHOKRV (VWDGXDLV GH
Educação o apoio para a construção participativa de planos estaduais e municipais
de educação que contemplem a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQDHGDOHL
f) Realizar consulta às escolas sobre a implementação das Leis 10.639/03 e
HFRQVWUXLUUHODWyULRVHDYDOLDo}HVGROHYDQWDPHQWRUHDOL]DGR

g) Desenvolver cultura de auto-avaliação das escolas e na gestão dos sistemas
de ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos,
pWQLFRUUDFLDLVHGHJrQHURSURGX]LGRVSHOR,1(3
h) Instituir nas secretarias estaduais de educação equipes técnicas para os
assuntos relacionados à diversidade, incluindo a educação das relações etnicorraciais,
dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para o atendimento
GDVUHFRPHQGDo}HVSURSRVWDVQHVWH3ODQR
L 3DUWLFLSDUGRV)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGH(WQLFRUUDFLDLV

ă$d®(6'2*29(512081,&,3$/
2$UWGD/'%GL]TXHRV0XQLFtSLRVVHLQFXPEHPGHQWUHRXWUDVFRLVDVGH
³RUJDQL]DUPDQWHUHGHVHQYROYHURVyUJmRVHLQVWLWXLo}HVRILFLDLVGRVVHXVVLVWHPDV
GHHQVLQRLQWHJUDQGRRVjVSROtWLFDVHSODQRVHGXFDFLRQDLVGD8QLmRHGRV(VWDGRV
EDL[DUQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVSDUDRVHXVLVWHPDGHHQVLQRDXWRUL]DUFUHGHQFLDU
HVXSHUYLVLRQDURVHVWDEHOHFLPHQWRVGRVHXVLVWHPDGHHQVLQRRIHUHFHUDHGXFDomR
infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida
a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas
plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima
GRV SHUFHQWXDLV PtQLPRV YLQFXODGRV SHOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO j PDQXWHQomR H
GHVHQYROYLPHQWRGRHQVLQR´
Podem ainda, compor um sistema único com o estado ou ser parte do sistema
deste, caso opte. Possuindo sistema próprio, pertencem a esse sistema municipal,
SHOR$UWGD/'%³,DVLQVWLWXLo}HVGRHQVLQRIXQGDPHQWDOPpGLRHGHHGXFDomR
LQIDQWLOPDQWLGDVSHOR3RGHU3~EOLFRPXQLFLSDO,,DVLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomRLQIDQWLO
FULDGDVHPDQWLGDVSHODLQLFLDWLYDSULYDGD,,,RVyUJmRVPXQLFLSDLVGHHGXFDomR´
Portanto, o presente Plano, recomenda, no espírito da legislação vigente, que os
municípios em seus sistemas cumpram e façam cumprir o disposto da Resolução CNE/
CP 01/2004 inclusive observando à sua rede privada a necessidade de obediência a
LDB , alterada pelas Leis 10639/2003 e 11.645/2008.


3ULQFLSDLVDo}HVSDUDR6LVWHPDGH(QVLQR0XQLFLSDO
a) Apoiar as escolas para implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008,
DWUDYpV GH Do}HV FRODERUDWLYDV FRP RV )yUXQV GH (GXFDomR SDUD D 'LYHUVLGDGH
(WQLFRUUDFLDOFRQVHOKRVHVFRODUHVHTXLSHVSHGDJyJLFDVHVRFLHGDGHFLYLO
b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a
LPSOHPHQWDomRGDOHLH/HL
c) Promover formação dos quadros funcionais do sistema educacional, de forma
VLVWrPLFD H UHJXODU PRELOL]DQGR GH IRUPD FRODERUDWLYD DWRUHV FRPR RV )yUXQV GH
Educação, Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECAD/MEC, sociedade civil,
PRYLPHQWRQHJURHQWUHRXWURVTXHSRVVXDPFRQKHFLPHQWRGDWHPiWLFD
d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que
atendam e valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais/
regionais da população e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das
5HODo}HVeWQLFR5DFLDLV
e) Articular com a UNDIME e a UNCME apoio para a construção participativa
de planos municipais de educação que contemplem a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino
GH+LVWyULDH&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQDHGD/HL
f) Realizar consultas junto às escolas, gerando relatório anual a respeito das ações
de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana.
g) Desenvolver cultura de auto-avaliação das escolas e na gestão dos sistemas
de ensino por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos,
pWQLFRUDFLDLVHGHJrQHURSURGX]LGRVSHOR,1(3
h) Instituir nas secretarias municipais de educação equipes técnicas permanentes
para os assuntos relacionados à diversidade, incluindo a educação das relações
etnicorraciais, dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para o
DWHQGLPHQWRGDVUHFRPHQGDo}HVSURSRVWDVQHVWH3ODQR
L 3DUWLFLSDUGRV)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGHeWQLFR5DFLDO



,9$75,%8,d®(6'26&216(/+26'(('8&$d2
Os Conselhos de Educação têm papel fundamental na regulamentação e

institucionalização das Leis 10639/2003 e 11.645/2008. O trabalho realizado pelo
Conselho Nacional de Educação na produção das DNCs da Educação para as
Relações Etnicorraciais, e a preocupação em instituí-las através da Resolução nº.
01/ 2004, mostra a responsabilidade em adequar a Lei de Diretrizes e Bases às
transformações que vem sendo estabelecidas em Lei nos últimos anos.
Sabemos que a importância da temática requer sensibilidade e ação colaborativa
HQWUH RV &RQVHOKRV RV 6LVWHPDV (GXFDFLRQDLV RV )yUXQV GH (GXFDomR RV
pesquisadores da temática nas Instituições de Ensino Superior, assim como a larga
H[SHULrQFLDGRPRYLPHQWRQHJUREUDVLOHLURSDUDDFRQVROLGDomRGDVDo}HVTXHVmR
traduzidas pelos marcos legais. Assim a Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996, ao
GHILQLUDIRUPDomREiVLFDFRPXPHVWDEHOHFH
a) o respeito aos valores culturais como princípio constitucional da educação,
WDQWRTXDQWRGDGLJQLGDGHGDSHVVRDKXPDQD
E DJDUDQWLDGDSURPRomRGREHPGHWRGRVVHPSUHFRQFHLWRV
F DSUHYDOrQFLDGRVGLUHLWRVKXPDQRVHRUHS~GLRDRUDFLVPR
G DYLQFXODomRGDHGXFDomRFRPDSUiWLFDVRFLDO
Os Conselhos de Educação não só regulamentam a Lei, mas são órgãos que
zelam, através de seus instrumentos próprios, pelo cumprimento das mesmas.
2GR$UWLJRGD5HVROXomR&1(&3HVWDEHOHFHTXH³FDEHUiDRV
FRQVHOKRVGH(GXFDomRGRV(VWDGRVGR'LVWULWR)HGHUDOHGRV0XQLFtSLRVGHVHQYROYHU
as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução dentro do regime
GHFRODERUDomRHGDDXWRQRPLDGHHQWHVIHGHUDWLYRVHVHXVUHVSHFWLYRVVLVWHPDV´
3ULQFLSDLVDo}HVSDUDRV&RQVHOKRVGH(GXFDomR
a) Articular ações e instrumentos que permitam aos conselhos nacional,
estaduais, municipais e distrital de educação o acompanhamento da implementação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
HSDUDR(QVLQRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQD

E  $UWLFXODU FRP D 81&0( H )yUXP 1DFLRQDO GRV &RQVHOKRV (VWDGXDLV GH
Educação para ampliar a divulgação e orientação que permita o acompanhamento
da implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 pelos conselhos estaduais e
PXQLFLSDLVGHHGXFDomR
c) Assegurar que em sua composição haja representação da diversidade
etnicorracial brasileira comprometida com a implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
H&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQDDVVLPFRPRGD/HLTXDQGRFRXEHU
d) Orientar as escolas na reorganização de suas propostas curriculares e
pedagógicas fundamentando-as com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro%UDVLOHLUDH$IULFDQDHVWDEHOHFLGDVQR3DUHFHU&1(&(%Q
e) Recomendar às instituições de ensino públicas e privadas a observância da
,QWHUGLVFLSOLQDULGDGHWHQGRSUHVHQWHTXH
I. os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística,
GH/LWHUDWXUDH+LVWyULD%UDVLOHLUDVHGH*HRJUDILD
II. o ensino deve ir além da descrição dos fatos e procurar constituir nos
alunos a capacidade de reconhecer e valorizar a história, a cultura, a identidade e
as contribuições dos afrodescendentes na construção, no desenvolvimento e na
HFRQRPLDGD1DomR%UDVLOHLUD
III. os conteúdos programáticos devem estar fundados em dimensões históricas,
sociais e antropológicas referentes à realidade brasileira, com vistas a combater o
preconceito, o racismo e as discriminações que atingem a nossa sociedade.
,9DSHVTXLVDDOHLWXUDRVHVWXGRVHDUHIOH[mRVREUHHVWHWHPDLQWURGX]LGRQD
Lei nºs 9.394/96, pelas Leis 10.639/03 e 11.645/2008, têm por meta fundamentar
Políticas de Reconhecimento e Valorização de Ações Afirmativas que impliquem
justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como valorização
da diversidade.


9$75,%8,d®(6'$6,167,78,d®(6'((16,12
A LDB classifica as instituições de ensino dos diferentes níveis em públicas
e privadas. O Art. 12 da LDB diz que os estabelecimentos de ensino, respeitando
DV QRUPDV GR VHX VLVWHPD GH HQVLQR )HGHUDO (VWDGXDO 0XQLFLSDO RX GR 'LVWULWR
)HGHUDO  WHUmR D LQFXPErQFLD HQWUH RXWUDV GH HODERUDU H H[HFXWDU VXD SURSRVWD
SHGDJyJLFD]HODUSHORFXPSULPHQWRGRSODQRGHWUDEDOKRGHFDGDGRFHQWHDUWLFXODU
se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola.
6HJXQGRD5HVROXomR&1(&3FDEHUijVHVFRODVLQFOXtUHPQRFRQWH[WR
de seus estudos e atividades cotidianas, tanto a contribuição histórico-cultural dos
povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, quanto às contribuições de raiz
africana e européia. É preciso ter clareza de que o Art. 26A, acrescido à Lei nº.
LPS}HEHPPDLVGRTXHDLQFOXVmRGHQRYRVFRQWH~GRVPDVH[LJHTXHVH
UHSHQVHXPFRQMXQWRGHTXHVW}HVDVUHODo}HVpWQLFRUDFLDLVVRFLDLVHSHGDJyJLFDV
RV SURFHGLPHQWRV GH HQVLQR DV FRQGLo}HV RIHUHFLGDV SDUD DSUHQGL]DJHP H RV
objetivos da educação proporcionada pelas escolas.
O Plano Nacional de Implementação das DCNs da Educação para as Relações
Etnicorraciais, está dirigido formalmente para que, sistemas e instituições de ensino
cumpram o estabelecido nas leis 10.639/03 e 11.645/08. Assim, as instituições devem
realizar revisão curricular para a implantação da temática, quer nas gestões dos
Projetos Políticos Pedagógicos, quer nas Coordenações pedagógicas e colegiados,
uma vez que possuem a liberdade para ajustar seus conteúdos e contribuir no
necessário processo de democratização da escola, da ampliação do direito de todos e
todas a educação, e do reconhecimento de outras matrizes de saberes da sociedade
brasileira.
$UWĈ$(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVHRHVWXGRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR
Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências,
atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus professores,
com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações
SHGDJyJLFDVDWHQGLGDVDVLQGLFDo}HVUHFRPHQGDo}HVHGLUHWUL]HVH[SOLFLWDGDVQR3DUHFHU
CNE/CP 003/2004. (Resolução CNE/CP nº 01/2004)

ă'$5('(3Ó%/,&$(3$57,&8/$5'((16,12
$VVLP DV H[LJrQFLDV OHJDLV FRQWLGDV QDV /HLV  H  D 5HVROXomR
&1(&3HR3DUHFHU&1(&3UHFRPHQGDPjVLQVWLWXLo}HV
a) Reformular ou formular junto à comunidade escolar o seu Projeto Político
Pedagógico adequando seu currículo ao ensino de história e cultura afrobrasileira
e africana, conforme Parecer CNE/CP 03/2004 e as regulamentações dos seus
FRQVHOKRVGHHGXFDomRDVVLPFRPRRVFRQWH~GRVSURSRVWRVQD/HL
E *DUDQWLUQR3ODQHMDPHQWRGH&XUVRGRVSURIHVVRUHVDH[LVWrQFLDGDWHPiWLFD
das relações etnicorraciais, de acordo sua área de conhecimento e o Parecer CNE/
&3
c) Responder em tempo hábil as pesquisas e levantamentos sobre a temática da
(GXFDomRSDUDDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV
d) Estimular estudos sobre Educação das Relações Étnicorraciais e História e
Cultura Africana e Afro-brasileira, proporcionando condições para que professores,
gestores e funcionários de apoio participem de atividades de formação continuada e/
RXIRUPHPJUXSRVGHHVWXGRVVREUHDWHPiWLFD
e) Encaminhar solicitação ao órgão de gestão educacional ao qual esteja vinculada
SDUDDUHDOL]DomRGHIRUPDomRFRQWLQXDGDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDWHPiWLFD
f) Encaminhar solicitação ao órgão superior da gestão educacional ao qual a
escola estiver subordinada, para fornecimento de material didático e paradidático
com intuito de manter acervo específico para o ensino da temática das relações
HWQLFRUUDFLDLV
g) Detectar e combater com medidas socioeducativas casos de racismo e
preconceito e discriminação nas dependências escolares.
$UW Ĉ 2V yUJmRV FROHJLDGRV GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH HQVLQR HP VXDV ILQDOLGDGHV
UHVSRQVDELOLGDGHVHWDUHIDVLQFOXLUmRRSUHYLVWRRH[DPHHHQFDPLQKDPHQWRGHVROXomRSDUD
situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento,
valorização e respeito da diversidade. (Resolução CNE/CP nº 01/2004)

ă,167,78,d®(6'((16,12683(5,25
Como Instituições de Ensino Superior, compreende-se qualquer instituição que
se incumba de formação em nível superior de caráter público ou privado. Essas
instituições têm seu funcionamento ligado aos documentos legais que normatizam
D3ROtWLFD(GXFDFLRQDO%UDVLOHLUDTXDLVVHMDP/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD
(GXFDomR 1DFLRQDO 31( ă 3ODQR 1DFLRQDO GH (GXFDomR H 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV
Nacionais que, a rigor, compreendem resoluções do Conselho Nacional de Educação
e demais organizações da educação brasileira.
A Resolução CNE/CP 01/2004 em seu Artigo 1º dispõe que as Diretrizes tema
GHVWH3ODQRGHYHPVHU³REVHUYDGDVSHODVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRTXHDWXDPQRVQtYHLV
e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, aquelas que mantém programas
GHIRUPDomRLQLFLDOHFRQWLQXDGDGHSURIHVVRUHV´1RGHVWHDUWLJRHVWDEHOHFHTXH
³$V,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRULQFOXLUmRQRVFRQWH~GRVGHGLVFLSOLQDVHDWLYLGDGHV
curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Etnicorraciais, bem
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes,
QRVWHUPRVH[SOLFLWDGRVQR3DUHFHU&1(&3´
3ULQFLSDLV$o}HVGDV,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRU
a) Incluir conteúdos e disciplinas curriculares relacionados à Educação para
as Relações Etnicorraciais nos cursos de graduação do Ensino Superior, conforme
H[SUHVVRQRĈGRDUWĈGD5HVROXomR&1(&3Q
b) Desenvolver atividades acadêmicas, encontros, jornadas e seminários de
promoção das relações etnicorraciais positivas para seus estudantes.
c) Dedicar especial atenção aos cursos de licenciatura e formação de professores,
garantindo formação adequada aos professores sobre História e Cultura Afro-Brasileira
H$IULFDQDHRVFRQWH~GRVSURSRVWRVQD/HL
d) Desenvolver nos estudantes de seus cursos de licenciatura e formação de
professores as habilidades e atitudes que os permitam contribuir para a educação
das relações etnicorraciais com destaque para a capacitação dos mesmos na
produção e análise crítica do livro, materiais didáticos e paradidáticos que estejam
em consonância com as Diretrizes Curriculares para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africanas e com a
WHPiWLFDGD/HL

H )RPHQWDUSHVTXLVDVGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDo}HVWHFQROyJLFDVQDWHPiWLFD
das relações etnicorraciais, contribuindo com a construção de uma escola plural e
UHSXEOLFDQD
f) Estimular e contribuir para a criação e a divulgação de bolsas de iniciação
FLHQWtILFDQDWHPiWLFDGD(GXFDomRSDUDDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV
J 'LYXOJDUMXQWRjVVHFUHWDULDVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGHHGXFDomRDH[LVWrQFLD
de programas institucionais que possam contribuir com a disseminação e pesquisa
da temática em associação com a educação básica.

$75,%8,d®(6'$6&225'(1$d®(63('$*Ï*,&$6
As coordenações pedagógicas no âmbito das instituições de ensino são as que
maior interface possuem entre o trabalho docente, por meio do Planejamento de
Curso/aula e do Projeto Político-Pedagógico. Ignorar essa importante função é não
ter a garantia de que as tecnologias educacionais, as políticas de educação que visam
melhoria na qualidade de ensino e melhoria do desempenho educacional tenham
r[LWR$VFRRUGHQDo}HVSHGDJyJLFDVQmRVyGHYHPVHUYDORUL]DGDVFRPRWDPEpP
devem fazer parte dos planejamentos de cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento
e de gestão educacionais.
$ /'% QR $UW  GL] TXH RV GRFHQWHV WrP D LQFXPErQFLD GH ³SDUWLFLSDU GD
HODERUDomRGDSURSRVWDSHGDJyJLFDGRHVWDEHOHFLPHQWRGHHQVLQRHODERUDUHFXPSULU
SODQR GH WUDEDOKR VHJXQGR D SURSRVWD SHGDJyJLFD GR HVWDEHOHFLPHQWR GH HQVLQR
]HODU SHOD DSUHQGL]DJHP GRV DOXQRV HVWDEHOHFHU HVWUDWpJLDV GH UHFXSHUDomR SDUD
RVDOXQRVGHPHQRUUHQGLPHQWRPLQLVWUDURVGLDVOHWLYRVHKRUDVDXODHVWDEHOHFLGRV
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação
H DR GHVHQYROYLPHQWR SURILVVLRQDO FRODERUDU FRP DV DWLYLGDGHV GH DUWLFXODomR GD
HVFRODFRPDVIDPtOLDVHDFRPXQLGDGH´
$5HVROXomR&1(&3QR$UWLJRHVWDEHOHFHTXH³$VFRRUGHQDo}HV
pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores
concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo
RVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVFXUULFXODUHV´3RUWDQGRRSUHVHQWH3ODQRUHFRPHQGDTXH
os sistemas e as instituições de ensino orientem os coordenadores pedagógicos para
aplicação desse Plano no âmbito escolar.

 3ULQFLSDLV$o}HVGDV&RRUGHQDo}HV3HGDJyJLFDV
a) Conhecer e divulgar o conteúdo do Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução
&1(&3HGD/HLHPWRGRRkPELWRHVFRODU
b) Colaborar para que os Planejamentos de Curso incluam conteúdo e atividades
adequadas para a educação das relações etnicorraciais e o ensino de história e cultura
DIUREUDVLOHLUDHDIULFDQDGHDFRUGRFRPFDGDQtYHOHPRGDOLGDGHGHHQVLQR
c) Promover junto aos docentes reuniões pedagógicas com o fim de orientar para
a necessidade de constante combate ao racismo, ao preconceito, e à discriminação,
HODERUDQGRHPFRQMXQWRHVWUDWpJLDVGHLQWHUYHQomRHHGXFDomR
d) Estimular a interdisciplinaridade para disseminação da temática no âmbito
escolar, construindo junto com professores e profissionais da educação processos
educativos que possam culminar seus resultados na Semana de Consciência Negra
e/ou no período que compreende o Dia da Consciência Negra (20 de novembro).
e)Encaminhar ao Gestor escolar e/ou aos responsáveis da Gestão Municipal ou
Estadual de Ensino, situações de preconceito, racismo e discriminação identificados
na escola.

9,$75,%8,d®(6'26*58326&2/(*,$'26(
1Ó&/(26'((678'2
2 H[HUFtFLR GHPRFUiWLFR SUHVVXS}H TXH D VRFLHGDGH SDUWLFLSH GH GLIHUHQWHV
formas, dos processos que visam atender às demandas sociais. Assim, a política pública
é entendida como uma construção coletiva onde a sociedade tem importante papel
propositor e de monitoramento, considerando a capilaridade social e seu alcance.
Essa participação social organiza-se por si mesma ou por indução dos agentes
públicos e instituições com diferentes naturezas, campos de atuação e interesses. No
caso da educação para as relações etnicorraciais essa participação e controle social
não são somente desejáveis, mas fundamentais.
e QHFHVViULR TXH H[LVWDP JUXSRV TXH PRQLWRUHP DX[LOLHP SURSRQKDP
estudem e pesquisem os objetos de trabalho deste plano para que sua atualização
permaneça dinâmica e se autoajustem às necessidades do aluno, da escola e da
sociedade brasileira.
2V)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGH(WQLFRUUDFLDORV1($%¶VHRV*UXSRVGH
7UDEDOKRH&RPLWrVSRVVXHPQRUPDOPHQWHDFDSLODULGDGHSDUDLQVHUomRGDWHPiWLFD
em grupos diferenciados de interesses, por isso, a importância desses órgãos para a
implementação do Plano Nacional.

ă1Ó&/(26'((678'26$)52%5$6,/(,526(*58326&255(/$726
Os Núcleos de Estudos Afrobrasileiros - NEAB’s e Grupos correlatos, instituídos
em Instituições de Ensino Superior representam um importante braço de pesquisa e
elaboração de material e de formatação de cursos dentro das temáticas abordadas
por este Plano.
O Art. 3º, § 4º da Resolução 01/2004 do Conselho Nacional de Educação diz
TXH ³2V VLVWHPDV GH HQVLQR LQFHQWLYDUmR SHVTXLVDV VREUH SURFHVVRV HGXFDWLYRV
orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado
de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de
DPSOLDomRHIRUWDOHFLPHQWRGHEDVHVWHPiWLFDVSDUDDHGXFDomREUDVLOHLUD´


3ULQFLSDLV$o}HV3DUDRV1~FOHRVGH(VWXGRVH*UXSRVFRUUHODWRV
D &RODERUDUFRPD)RUPDomR,QLFLDOH&RQWLQXDGDGH3URIHVVRUHVHJUDGXDQGRV
em Educação das Relações Etnicorraciais e Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CP 01/2004 e no
Parecer CNE/CP nº 03/2004, e da Lei 11645/08, quando couber.
b) Elaborar Material Didático específico para uso em sala de aula, sobre Educação
das Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afro-brasileira e Africana que atenda
ao disposto na Resolução CNE/CP 01/2004 e no Parecer CNE/CP nº 03/2004.
c) Mobilizar recursos para a implementação da temática de modo a atender às
necessidades de formação continuada de professores e produção de material didático
das Secretarias municipais e estaduais de educação e/ou pesquisas relacionadas ao
GHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDVGHHGXFDomRTXHDWHQGDPjWHPiWLFD
d) Divulgar e disponibilizar estudos, pesquisas, materiais didáticos e atividades
GHIRUPDomRFRQWLQXDGDDRVyUJmRVGHFRPXQLFDomRGRV6LVWHPDVGH(GXFDomR
H  0DQWHU SHUPDQHQWH GLiORJR FRP RV )yUXQV GH (GXFDomR H 'LYHUVLGDGH
Etnicorracial, os Sistemas de Educação, Conselhos de Educação, sociedade civil e
WRGRVDVLQVWkQFLDVHHQWLGDGHVTXHQHFHVVLWHPGHDMXGDHVSHFLDOL]DGDQDWHPiWLFD
f) Atender e orientar as Secretarias de Educação quanto às abordagens na
WHPiWLFD GDV UHODo}HV HWQLFRUUDFLDLV DX[LOLDQGR QD FRQVWUXomR GH PHWRGRORJLDV GH
pesquisa que contribuam para a implementação e monitoramento das Leis 10639/2003
HTXDQGRFRXEHU

ă)Ï5816'(('8&$d2(',9(56,'$'((71,&255$&,$/
2V)yUXQVGH(GXFDomRGH'LYHUVLGDGH(WQLFRUUDFLDOIRUPDGRVSRUUHSUHVHQWDQWHV
do poder público e da sociedade civil, organizados por meio de Regimento Interno,
são grupos constituídos para acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas
de educação para diversidade Etnicorracial, propondo, discutindo, sugerindo,
HVWLPXODQGRHDX[LOLDQGRDLPSOHPHQWDomRGDV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVH
por consequência, também, este Plano.

6XD H[LVWrQFLD VH UHVSDOGD QR SULQFtSLR GLVSRVWR QR LQFLVR ,, GR $UW  GD
/'% ³SDUWLFLSDomR GDV FRPXQLGDGHV HVFRODU H ORFDO HP FRQVHOKRV HVFRODUHV RX
HTXLYDOHQWHV´ H QR $UW  GD 5HVROXomR &1(&3 Q  ³RV VLVWHPDV H RV
estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos
do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores,
núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a
ILQDOLGDGHGHEXVFDUVXEVtGLRVHWURFDUH[SHULrQFLDVSDUDSODQRVLQVWLWXFLRQDLVSODQRV
SHGDJyJLFRVHSURMHWRVGHHQVLQR´
6HQGRLQVWUXPHQWRVHVWDEHOHFLGRVSHORVVLVWHPDVpUHFRPHQGiYHOTXHH[LVWDP
estruturas semelhantes induzidas em nível estadual, municipal e federal.

3ULQFLSDLVDo}HVSDUDRV)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGH(WQLFRUUDFLDO
a) Manter permanente diálogo com instituições de ensino, gestores educacionais,
movimento negro e sociedade civil organizada para a implementação das Leis
H
b)Colaborar com a implementação das DCNs das Relações Etnicorraciais na sua
localidade, orientando gestores educacionais sobre a temática das relações raciais
TXDQGRVROLFLWDGRV
c) Colaborar com os sistemas de ensino na coleta de informações sobre a
implementação da lei nas redes privada e pública de ensino, para atendimento ao
$UWLJRGD5HVROXomR&1(&3Q
d) Divulgar atividades de implementação da Lei 10.639/03, assim como suas
UHXQL}HVHDo}HVSDUDWRGDDVRFLHGDGHORFDOHUHJLRQDO
e) Acompanhar e solicitar providências dos órgãos competentes onde se insira
quando da constatação de ações discriminatórias ou do descumprimento da Lei

f) Verificar e acompanhar nos estados e municípios as ações de cumprimento
do presente Plano, assim como a aplicação de recursos para implementação da
(GXFDomRGDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV

9,,ă1,9(,6'((16,12
('8&$d2%È6,&$
$/'%HPVHX$UWGHWHUPLQDTXH³$HGXFDomREiVLFDWHPSRUILQDOLGDGHV
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
H[HUFtFLRGDFLGDGDQLDHIRUQHFHUOKHPHLRVSDUDSURJUHGLUQRWUDEDOKRHHPHVWXGRV
SRVWHULRUHV´
Nessa fase o risco de evasão, os problemas sociais e familiares ficam evidentes
na grande maioria dos clientes da educação pública. No bojo desses conflitos estão
as manifestações de racismo, preconceitos religiosos, de gênero, entre outros
despertos à medida que o aluno progride no conhecimento da sociedade multiétnica
e pluricultural a que pertence.
As desigualdades percebidas nas trajetórias educacionais das crianças e dos
jovens negros nos diferentes níveis de ensino, bem como as práticas institucionais
discriminatórias e preconceituosas determinam percursos educativo muito distintos
entre negros e brancos.
As Leis 10.639/03 e 11.645/09 alteram a LDB especificamente no que diz respeito
aos conteúdos obrigatórios para este nível de ensino, pois determina a obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena na perspectiva de
construir uma positiva educação para as relações etnicorraciais.

('8&$d2,1)$17,/
Em 2006, segundo os dados estatísticos, apenas 13,8% das crianças declaradas
FRPRQHJUDVHVWDYDPPDWULFXODGDVHPFUHFKHVHQWUHDVFULDQoDVEUDQFDVHVVHQ~PHUR
pLJXDOD1DSUpHVFRODDGLIHUHQoDpPHQRUPDVGDPHVPDIRUPDGHVLJXDO
na população infantil branca 65,3% estão matriculados na pré-escola, enquanto na
população infantil negra esse número representa 60,6% do total da população infantil.
Esses números revelam o tamanho dos desafios que se apresentam para a Política
de Educação Infantil no que se refere à Educação das Relações Etnicorraciais.
O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento humano, a
formação da personalidade, a construção da inteligência e a aprendizagem. Os espaços

coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços privilegiados para
promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação,
fazendo com que as crianças, desde muito pequenas, compreendam e se envolvam
conscientemente em ações que conheçam, reconheçam e valorizem a importância
dos diferentes grupos etnicorraciais para a história e a cultura brasileiras.
O acolhimento da criança implica o respeito à sua cultura, corporeidade, estética e
presença no mundo(...) Nessa perspectiva, a dimensão do cuidar e educar deve ser ampliada
e incorporada nos processos de formação dos profissionais para os cuidados embasados
em valores éticos, nos quais atitudes racistas e preconceituosas não podem ser admitidas.
2ULHQWDo}HVH$o}HVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVă%UDVLO0(&

Um destaque especial deve ser dado aos professores que atuam na educação
infantil, pois devem desenvolver atividades que possibilitem e favoreçam as relações
entre as crianças na sua diversidade.
$o}HVSULQFLSDLVSDUDD(GXFDomR,QIDQWLO
a) Ampliar o acesso e o atendimento seguindo critérios de qualidade em EI,
possibilitando maior inclusão das crianças afros-descendentes.
b) Assegurar formação inicial e continuada aos professores e profissionais
desse nível de ensino para a incorporação dos conteúdos da cultura Afro-brasileira e
Indígena e o desenvolvimento de uma educação para as relações etnicorraciais.
F  ([SOLFLWDU QDV 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV GH (GXFDomR ,QIDQWLO D
importância da implementação de práticas que valorizem a diversidade étnica,
religiosa, de gênero e de pessoas com deficiências pelas redes de ensino.
d) Implementar nos Programas Nacionais do Livro Didático e Programa Nacional
Biblioteca na Escola ações voltadas para as instituições de educação infantil, incluindo
livros que possibilitem aos sistemas de ensino trabalhar com referenciais de diferentes
culturas, especialmente a negra e indígena.
e) Implementar ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais
GLGiWLFRSHGDJyJLFRVTXHUHVSHLWHPHSURPRYDPDGLYHUVLGDGHWDLVFRPREULQTXHGRV
jogos, especialmente bonecas/os com diferentes características etnicorraciais, de
gênero e portadoras de deficiência.

f) Desenvolver ações articuladas junto ao INEP, IBGE e IPEA para produção de
dados relacionados à situação da criança de 0 a 5 anos no que tange à diversidade
e garantir o aperfeiçoamento na coleta de dados do INEP, na perspectiva de melhorar
a visualização do cenário e a compreensão da situação da criança afro-descendente
na educação infantil.
g) Garantir apoio técnico aos municípios para que implementem ações ou
políticas de promoção da igualdade racial na educação infantil.

ă(16,12)81'$0(17$/
O Ensino fundamental obrigatório e gratuito, dever da família e do estado, direito
público subjetivo, é definido pela LDB como a etapa educacional em que se dá a
IRUPDomR EiVLFD GR FLGDGmR PHGLDQWH HQWUH RXWURV IDWRUHV ³D FRPSUHHQVmR GR
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores
HPTXHVHIXQGDPHQWDDVRFLHGDGH´ $UW 
A partir da análise dos indicadores educacionais recentes, ao efetuarmos um
corte étnico/racial, a desigualdade educacional demonstra-se perversa. Segundo o
censo escolar de 2007 a distorção idade-série de brancos é de 33,1% na 1ª série e
54,7% na 8ª , enquanto a distorção idade-série de negros é de 52,3% na 1ª série e
78,7% na 8ª. Dentre os jovens brancos de 16 anos 70% haviam concluído o ensino
fundamental obrigatório, enquanto que dos negros, apenas 30%. Dentre as crianças
EUDQFDVGHHDQRVQDHVFRODHQFRQWUDPRVXPDWD[DGHDQDOIDEHWLVPRGDRUGHP
GHHQTXDQWRTXHGHQWUHDVQHJUDVHVVDWD[DpGH 31$',%*( 
1R (QVLQR )XQGDPHQWDO R DWR GH HGXFDU LPSOLFD XPD HVWUHLWD UHODomR HQWUH
as crianças, adolescentes e os adultos. Esta relação precisa estar pautada em
tratamentos igualitários, considerando a singularidade de cada sujeito em suas
dimensões culturais, familiares e sociais. Nesse sentido, a educação das relações
etnicorraciais deve ser um dos elementos estruturantes do projeto político pedagógico
das escolas.
Respeitando a autonomia dos sistemas e estabelecimentos de ensino para compor
os projetos pedagógicos e o currículo dos estados e municípios para o cumprimento das
Leis 10.639/03 e 11.645/08, é imprescindível a colaboração das comunidades em que
a escola está inserida e a comunicação com estudiosos e movimentos sociais para que
subsidiem as discussões e construam novos saberes, atitudes, valores e posturas.

$o}HV3ULQFLSDLVSDUDR(QVLQR)XQGDPHQWDO
a) Assegurar formação inicial e continuada aos professores e profissionais
desse nível de ensino para a incorporação dos conteúdos da cultura Afro-brasileira e
Indígena e o desenvolvimento de uma educação para as relações etnicorraciais.
b) Implementar ações, inclusive dos próprios educandos, de pesquisa,
desenvolvimento e aquisição de materiais didático-pedagógicos que respeitem,
valorizem e promovam a diversidade a fim de subsidiar práticas pedagógicas
adequadas a educação para as relações etnicorraciais.
c) Prover as bibliotecas e as salas de leitura de materiais didáticos e paradidáticos
VREUH D WHPiWLFD (WQLFRUUDFLDO DGHTXDGRV j IDL[D HWiULD H j UHJLmR JHRJUiILFD GDV
crianças.
d) Incentivar e garantir a participação dos pais e responsáveis pela criança
na construção do projeto político pedagógico e na discussão sobre a temática
etnicorracial.
e) Abordar a temática etnicorracial como conteúdo multidisciplinar e interdisciplinar
durante todo o ano letivo, buscando construir projetos pedagógicos que valorizem os
saberes comunitários e a oralidade, como instrumentos construtores de processos de
aprendizagem.
f) Construir coletivamente alternativas pedagógicas com suporte de recursos
didáticos adequados e utilizar materiais paradidáticos sobre a temática.
g) Propiciar, nas coordenações pedagógicas, o resgate e acesso a referências
históricas, culturais, geográficas, lingüísticas e científicas nas temáticas da
diversidade.
h) Apoiar a organização de um trabalho pedagógico que contribua para a
formação e fortalecimento da auto-estima dos jovens, dos(as) docentes e demais
profissionais da educação.

(16,120e',2
O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica. É nesta fase em que o
LQGLYtGXRFRQVROLGDDVLQIRUPDo}HVHFRQKHFLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDRH[HUFtFLRGD
cidadania. É também essa a fase que antecede, para poucos jovens, o ingresso na
Educação Superior e em que muitos jovens se preparam para o mercado de trabalho.
Contudo, esse é um dos níveis de ensino com menor cobertura e maior
desigualdade entre negros e brancos. Em 2007, 62% dos jovens brancos de 15 a 17
anos freqüentavam a escola, enquanto que o percentual de negros era de apenas
6HRUHFRUWHHWiULRIRUDQRVRVEUDQFRVDSUHVHQWDPXPDWD[DGHFRQFOXVmR
do ensino médio de 55%, já os negros apenas 33% (PNAD/IBGE 2007).
Acreditamos que a educação das relações etnicorraciais pode contribuir para a
ampliação do acesso e permanência de jovens negros e negras no Ensino Médio e
possibilitar o diálogo com os saberes e valores da diversidade.

$o}HVSULQFLSDLVSDUDR(QVLQR0pGLR
D $PSOLDUDRIHUWDHDH[SDQVmRGRDWHQGLPHQWRSRVVLELOLWDQGRPDLRUDFHVVR
dos jovens afro-descendentes.
b) Assegurar formação inicial e continuada aos professores desse nível de
ensino para a incorporação dos conteúdos da cultura Afro-brasileira e Indígena e o
desenvolvimento de uma educação para as relações etnicorraciais.
F  &RQWULEXLU SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH SUiWLFDV SHGDJyJLFDV UHIOH[LYDV
participativas e interdisciplinares, que possibilitem ao educando o entendimento de
QRVVDHVWUXWXUDVRFLDOGHVLJXDO
d) Implementar ações, inclusive dos próprios educandos, de pesquisa,
desenvolvimento e aquisição de materiais didático diversos que respeitem, valorizem
e promovam a diversidade cultural a fim de subsidiar práticas pedagógicas adequadas
a educação para as relações etnicorraciais.
e) Prover as bibliotecas e as salas de leitura de materiais didáticos e
SDUDGLGiWLFRVVREUHDWHPiWLFD(WQLFRUUDFLDODGHTXDGRVjIDL[DHWiULDHjUHJLmR
geográfica do jovem.

f) Distribuir e divulgar as DCN’s sobre a Educação das Relações Etnicorraciais
entre as escolas que possuem educação em nível médio, para que as mesmas incluam
HPVHXVFXUUtFXORVRVFRQWH~GRVHGLVFLSOLQDVTXHYHUVDPVREUHHVVDWHPiWLFD
g) Incluir a temática de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena entre
RVFRQWH~GRVDYDOLDGRVSHOR(1(0
h) Inserir a temática da Educação das Relações Etnicorraciais na pauta das
UHXQL}HV GR )yUXP GRV &RRUGHQDGRUHV GR (QVLQR 0pGLR DVVLP FRPR PDQWHU
JUXSR GH GLVFXVVmR VREUH D WHPiWLFD QR )yUXP 9LUWXDO GRV &RRUGHQDGRUHV GR
(QVLQR0pGLR
i) Incluir, nas ações de revisão dos currículos, a discussão da questão racial
e da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena como parte integrante da
PDWUL]FXUULFXODU

('8&$d2683(5,25
De acordo com o Parecer CNE/CP 03/2004, as instituições de educação superior
devem elaborar uma pedagogia anti-racista e antidiscriminatória e construir estratégias
educacionais orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana como
sujeito de direitos, bem como se posicionar formalmente contra toda e qualquer forma
de discriminação.
Segundo o IPEA, da população branca acima de 25 anos, 12,6% detém diploma
GHFXUVRVXSHULRU'HQWUHRVQHJURVDWD[DpGH(PRVGDGRVFROHWDGRV
pelo censo do ensino superior indicavam a freqüência de 19,9% de jovens entre 18 e
DQRVQRHQVLQRVXSHULRU-iSDUDRVQHJURVRSHUFHQWXDOpGHDSHQDV
As IES são as instituições fundamentais e responsáveis pela elaboração,
H[HFXomRHDYDOLDomRGRVFXUVRVHSURJUDPDVTXHRIHUHFHPDVVLPFRPRGHVHXV
projetos institucionais, projetos pedagógicos dos cursos e planos de ensino articulados
à temática étnico-racial.
É importante que se opere a distribuição e divulgação sistematizada deste Plano
entre as IES para que as mesmas, respeitando o princípio da autonomia universitária,
incluam em seus currículos os conteúdos e disciplinas que versam sobre a Educação
das Relações Etnicorraciais.

$o}HVSULQFLSDLVSDUDD(GXFDomR6XSHULRU
a) Adotar a política de cotas raciais e outras ações afirmativas para o ingresso de
HVWXGDQWHVQHJURVQHJUDVHLQGtJHQDVDRHQVLQRVXSHULRU
b) Ampliar a oferta de vagas na educação superior, possibilitando maior acesso
GRVMRYHQVHPHVSHFLDOGRVDIURGHVFHQGHQWHVDHVVHQtYHOGHHQVLQR
F )RPHQWDUR$SRLR7pFQLFRSDUDDIRUPDomRGHSURIHVVRUHVHRXWURVSURILVVLRQDLV
de ensino que atuam na escola de educação básica, considerando todos os níveis e
PRGDOLGDGHVGHHQVLQRSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV
d) Implementar as orientações do Parecer CNE/CP 03/2004 e da resolução CNE/
CP 01/2004, no que se refere a inserção da Educação das Relações Etnicorraciais e
temáticas que dizem respeito aos afro-brasileiros entre as IES que oferecem cursos
GHOLFHQFLDWXUD
e) Construir, identificar, publicar e distribuir material didático e bibliográfico sobre
as questões relativas à Educação das Relações Etnicorraciais para todos os cursos
GHJUDGXDomR
g) Incluir os conteúdos referentes à Educação das Relações Etnicorraciais nos
instrumentos de avaliação institucional, docente e discente e articular cada uma delas
jSHVTXLVDHjH[WHQVmRGHDFRUGRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV,(6
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('8&$d2'(-29(16($'8/726
Analisando os dados das desigualdades raciais no país, identificamos que
adolescentes negros são precocemente absorvidos pelo mercado de trabalho informal
H³H[SXOVRV´GRVLVWHPDGHHQVLQRUHJXODU3HVTXLVDVUHFHQWHVDSRQWDPDLQGDTXH
jovens negros são maioria entre os desempregados, e que uma solução para este
problema, seria ampliar o período de escolarização, oferecendo maior qualificação
profissional para estes jovens.
Os resultados do Censo 2008 indicam a matrícula de 4,9 milhões na modalidade
(-$VHQGRPLOK}HVQRHQVLQRIXQGDPHQWDOHPLOK}HVQRPpGLR(VVHQ~PHUR
é muito inferior ao necessário para cumprimento do preceito constitucional que
HVWDEHOHFHRHQVLQRIXQGDPHQWDOFRPRREULJDWyULRăWHPRVPLOK}HVGHMRYHQVH
adultos sem os 8 anos de escolaridade.
Considerando que jovens e adultos negros representam a maioria entre aqueles
TXHQmRWLYHUDPDFHVVRRXIRUDPH[FOXtGRVGDHVFRODpHVVHQFLDOREVHUYDURSURSRVWR
nas Diretrizes Curriculares que regulamentam a Lei 10.639/2003, como possibilidade
de ampliar o acesso e permanência desta população no sistema educacional,
promovendo o desenvolvimento social, cultural e econômico, individual e coletivo.
 $o}HVSULQFLSDLVSDUDDD(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRV
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SULQFLSDLVSDUDD(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRV
D $PSOLDUDFREHUWXUDGH(-$HPWRGRVRVVLVWHPDVGHHQVLQRHPRGDOLGDGHV
SDUDDPSOLDomRGRDFHVVRGDSRSXODomRDIURGHVFHQGHQWH
E $VVHJXUDUj(-$YLQFXODomRFRPRPXQGRGRWUDEDOKRSRUPHLRGHIRPHQWRD
ações e projetos que pautem a multiplicidade do tripé espaço-tempo-concepção e o
UHVSHLWRDHGXFDomRGDVUHODo}HVHWQLFRUUDFLDLV
F ,QFOXLUTXHVLWRFRUUDoDQRVGLDJQyVWLFRVHSURJUDPDVGH(-$
d) Implementar ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais
didático-pedagógicos que respeitem, valorizem e promovam a diversidade, a fim de
VXEVLGLDUSUiWLFDVSHGDJyJLFDVDGHTXDGDVjHGXFDomRGDVUHODo}HVHWQLFRUUDFLDLV

H  ,QFOXLU QD IRUPDomR GH HGXFDGRUHV GH (-$ D WHPiWLFD GD SURPRomR GD
igualdade etnicorracial e o combate ao racismo.
I  (VWLPXODU DV RUJDQL]Do}HV SDUFHLUDV IRUPDGRUDV GH (-$ SDUD DUWLFXODomR
FRP RUJDQL]Do}HV GR PRYLPHQWR QHJUR ORFDO FRP H[SHULrQFLD QD IRUPDomR GH
professores.
('8&$d27(&12/Ï*,&$()250$d2352),66,21$/
6HJXQGR D /'% DOWHUDGD SHOD OHL  ³$ HGXFDomR SURILVVLRQDO H
tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos
diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência
HGDWHFQRORJLD´ DUW 
2FKDPDGR³6LVWHPD6´ 6(1$,6(1$&6(1$56(676(1$76(%5$(HQWUH
outros), que é o conjunto de organizações das entidades corporativas empresariais
voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica, têm raízes comuns e características organizacionais similares, e
FRPS}HDHGXFDomRSURILVVLRQDOHWHFQROyJLFDDWLQJLQGRXPDSDUFHODH[SUHVVLYDGD
população nas suas ações educacionais. Assim compreendemos que as organizações
do Sistema S que atuam nessa modalidade educacional são parceiros importantes
a serem incorporados nas ações de implementação das DCNs para Educação das
5HODo}HV(WQLFRUUDFLDLV(VVDUHIOH[mRVHDSOLFDWDPEpPDWRGDDUHGHSULYDGDTXH
desenvolve a educação profissional e tecnológica..
(PD6(7(&SXEOLFRXROLYUR³,PSOHPHQWDomRGDV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro%UDVLOHLUDH$IULFDQDGD(GXFDomR3URILVVLRQDOH7HFQROyJLFD´UHVXOWDGRGHRILFLQDV
desenvolvidas com a SECAD, com uma série de artigos sobre a relação entre a
(GXFDomR3URILVVLRQDOH7HFQROyJLFDHD/HL2VDUWLJRVPRVWUDPRTXH
tem sido pensado sobre a implementação da lei 10.639/2003 no âmbito da Educação
3URILVVLRQDO&LHQWtILFDH7HFQROyJLFDQDWHQWDWLYDGHIDFLOLWDURVWUDEDOKRVGRVJHVWRUHV
e professores que atuam nessa modalidade de ensino.
3ULQFLSDLVDo}HVSDUD(GXFDomR7HFQROyJLFDH)RUPDomR3URILVVLRQDO
a) Incrementar os mecanismos de financiamento de forma a possibilitar a
H[SDQVmRGRDWHQGLPHQWRSRVVLELOLWDQGRPDLRUDFHVVRGRVMRYHQVHPHVSHFLDOGRV
afro-descendentes, a esta modalidade de ensino.

E  *DUDQWLU TXH QDV (VFRODV )HGHUDLV DJUtFRODV FHQWURV LQVWLWXWRV FROpJLRV
de aplicação da universidades e Instituições Estaduais de Educação Profissional,
H[LVWDP 1~FOHRV GHVWLQDGRV DR DFRPSDQKDPHQWR HVWXGR H GHVHQYROYLPHQWR GD
(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFRUDFLDLVH3ROtWLFDVGH$omR$ILUPDWLYD
F 0DQWHUGLiORJRSHUPDQHQWHHQWUHRV)yUXQVGH(GXFDomRH'LYHUVLGDGHHDV
LQVWLWXLo}HVGDV5HGHVGH(GXFDomR3URILVVLRQDOH7HFQROyJLFD
d) Inserir nos manuais editados pela Secretaria de Educação Profissional e
7HFQROyJLFDDVGLUHWUL]HVHGHPDLVGRFXPHQWRVQRUWHDGRUHVGHFXUUtFXORVHSRVWXUDV
os conceitos, abordagens e metas descritos nos documentos deste Plano, no que se
refere as ações para Ensino Médio e Ensino Superior.
H  2V ,QVWLWXWRV )HGHUDLV )XQGDo}HV (VWDGXDLV GH (GXFDomR 3URILVVLRQDO
e instituições afins, deverão incentivar o estabelecimento de programas de pósgraduação e de formação continuada em Educação das Relações Etnicorraciais para
VHXVVHUYLGRUHVHHGXFDGRUHVGDUHJLmRGHVXDDEUDQJrQFLD
I $6(7(&HPSDUFHULDFRPD6(&$'HRV,QVWLWXWRV)HGHUDLVFRQWULEXLUiFRP
a sua rede e os demais sistemas de ensino pesquisando e publicando materiais de
referência para professores e materiais didáticos para seus alunos na temática da
Educação das Relações Etnicorraciais.

;ă('8&$d2(0È5($65(0$1(6&(17(6'(
48,/20%26
No Brasil, até o momento da feitura deste documento, segundo dados da
)XQGDomR &XOWXUDO 3DOPDUHV HVWmR LGHQWLILFDGDV  PLO WUH]HQWDV H TXDUHQWD H
duas) comunidades remanescentes de quilombos localizadas nas diferentes regiões
EUDVLOHLUDV)DWRHVWHTXHMXVWLILFRXDFULDomRGHXP*UXSR,QWHUPLQLVWHULDOHP
FRP D IXQomR GH GLVFXWLU H UHGHILQLU R DUWLJR  GR $'&7 FRQVLGHUDQGR WDQWR RV
TXHVWLRQDPHQWRVSRVWRV ³2TXHVHSRGHHQWHQGHUSRUUHPDQHVFHQWHGHTXLORPER"2TXH
VLJQLILFD RFXSDQGR VXDV WHUUDV" +i QHFHVVLGDGH GR HIHWLYR H[HUFtFLR GD WHUUD"´  TXDQWR RV
SHQVDPHQWRVH[SUHVVRVSHODVFRPXQLGDGHVTXLORPERODV
Como fruto do trabalho desse Grupo Interministerial foi instituído o Decreto nº
4.887, no dia 20 de novembro de 2003, que transfere a competência de identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação das áreas remanescentes de
quilombos, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional
GH&RORQL]DomRH5HIRUPD$JUiULDă,1&5$
Nas comunidades remanescentes de quilombos, o acesso à escola para as
crianças é difícil, os meios de transporte são insuficientes e inadequados, e o currículo
escolar está longe da realidade desses meninos e meninas. Raramente os alunos
quilombolas vêem sua história, sua cultura e as particularidades de sua vida nos
programas de aula e nos materiais pedagógicos.
Somam-se a essas dificuldades o fato de que os(as) professores(as) não são
capacitados adequadamente e o seu número é insuficiente. Poucas comunidades
SRVVXHPXQLGDGHVHGXFDFLRQDLVFRPR(QVLQR)XQGDPHQWDOFRPSOHWR
Garantir a educação nestes territórios onde vive parcela significativa da
população brasileira, respeitando sua história e suas práticas culturais é pressuposto
fundamental para uma educação anti-racista.Assim a implementação da Lei 10639
nas comunidades quilombolas deve considerar as especificidades desses territórios,
para que as ações recomendadas neste Plano possam ter qualidade e especificidade
QDVXDH[HFXomR

3ULQFLSDLVDo}HVSDUD(GXFDomRHPÈUHDVGH5HPDQHVFHQWHVGH4XLORPERV
a) Apoiar a capacitação de gestores locais para o adequado atendimento da
HGXFDomRQDViUHDVUHPDQHVFHQWHVGHTXLORPERV
b) Mapear as condições estruturais e práticas pedagógicas das escolas
localizadas em áreas de remanescentes de quilombos e sobre o grau de inserção
das crianças, jovens e adultos no sistema escolar.
c) Garantir direito à educação básica para crianças e adolescentes das comunidades
UHPDQHVFHQWHVGHTXLORPERVDVVLPFRPRDVPRGDOLGDGHVGH(-$H$-$
d) Ampliar e melhorar a rede física escolar por meio de construção, ampliação,
reforma e equipamento de unidades escolares.
e) Promover formação continuada de professores da educação básica que atuam
em escolas localizadas em comunidades remanescentes de quilombos, atendendo
ao que dispõe o Parecer 03/2004 do CNE e considerando o processo histórico das
comunidades e seu patrimônio cultural.
f) Editar e distribuir materiais didáticos conforme o que dispõe o Parecer
CNE/CP nº 03/2004 e considerando o processo histórico das comunidades e seu
patrimônio cultural.
J  3URGX]LU PDWHULDLV GLGiWLFRV HVSHFtILFRV SDUD (-$ HP &RPXQLGDGHV
Quilombolas.
h) Incentivar a relação escola/comunidade no intuito de proporcionar maior
interação da população com a educação, fazendo com que o espaço escolar passe a
ser fator de integração comunitária.
h) Aumentar a oferta de Ensino Médio das comunidades quilombolas para
que possamos possibilitar a formação de gestores e profissionais da educação das
próprias comunidades.
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X – METAS NORTEADORAS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO.
X – METAS NORTEADORAS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO.
Metas são estabelecidas como blocos gerais
Metas são estabelecidas como blocos gerais
HVSHFL¿FDGRVSHORVHL[RVGR3ODQR
HVSHFL¿FDGRVSHORVHL[RVGR3ODQR

Eixo – Fortalecimento do Marco Legal
METAS
Incorporar os conteúdos previstos nas DCNs para
a Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e
$IULFDQDQDFRQVWUXomRGRIXWXUR31(  
Regulamentação da Lei 10.639/03 em nível
(VWDGXDO0XQLFLSDOHGR'LVWULWR)HGHUDO 3DUHFHU
&1(&(%H5HVROXomR&1(&3 
Incentivar a construção participativa de planos
estaduais e municipais de educação que contemplem
a implementação das DCNs para a Educação das
Relações etnicorraciais e para o Ensino de História e
&XOWXUD$IUREUDVLOHLUDH$IULFDQD
Divulgar amplamente as DCNs para Educação
das Relações etnicorraciais e para o Ensino de
História e Cultura Afrobrasileira e Africana e de seu
VLJQL¿FDGRSDUDDJDUDQWLDGRGLUHLWRjHGXFDomRGH
TXDOLGDGHHSDUDRFRPEDWHDRUDFLVPR
Incentivar junto á comunidade escolar o Projeto
Político Pedagógico das escolas em todos os níveis
HPRGDOLGDGHVGHHQVLQRDGHTXDQGRVHXFXUUtFXOR
ao ensino de história e cultura da afrobrasileira e
DIULFDQDFRQIRUPH3DUHFHU&1(&3HDV
UHJXODPHQWDo}HVGRVVHXVFRQVHOKRVGHHGXFDomR

,QFOXLUFRPRFULWpULRSDUDDXWRUL]DomR
UHFRQKHFLPHQWRHUHQRYDomRGHFXUVRVVXSHULRUHV
RFXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR$UWGD
5HVROXomR&1(&3Q

$WXDOL]DUHLQVHULUQRVPDQXDLVGLUHWUL]HVHGHPDLV
documentos norteadores dos currículos da educação
básica e superior as alterações necessárias para
o ensino das DCNs para Educação das Relações
etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura
Afrobrasileira e Africana.

ATORES

Período de Execução1

&RQJUHVVR1DFLRQDO &RPLVVmRGH
(GXFDomR 0(&6(33,5H&1(

Médio Prazo

&RQVHOKRV(VWDGXDLV0XQLFLSDLVH
Distrital de Educação

Curto Prazo

6HFUHWDULDVH&RQVHOKRV(VWDGXDLV
Municipais e Distrital de Educação

Curto Prazo

0(&&1(6(33,5)yUXQVGH
(GXFDomR6HFUHWDULDVH&RQVHOKRV
(VWDGXDLV0XQLFLSDLVH'LVWULWDOGH
Educação

6((60(8QLGDGHV(VFRODUHV
(GXFDomR%iVLFD 

MEC/SESU

0(&&((&0(6((60(,(6H
Instituições de Ensino da Educação
Infantil e Básica.

Longo Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

(L[R3ROtWLFDVGH)RUPDomRGH*HVWRUHVH3UR¿VVLRQDLVGD(GXFDomR
METAS
Criar Programas de Formação Continuada
3UHVHQFLDOVHPLSUHVHQFLDOHjGLVWkQFLDGH*HVWRUHV
H3UR¿VVLRQDLVGD(GXFDomRFRPEDVHQDV'LUHWUL]HV
Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História
H&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQD

ATORES

0(&6((60(,(61($%

Período de Execução

Curto Prazo

Incluir na Política Nacional de Formação dos
3UR¿VVLRQDLVGR0DJLVWpULRGD(GXFDomR%iVLFD
VREDFRRUGHQDomRGD&$3(6DV'LUHWUL]HV
Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-Raciais e História da África e Cultura Afro%UDVLOHLUDH$IULFDQD

MEC/SECAD/CAPES

Incluir as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Etnicorraciais e Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
e os conteúdos propostos na Lei 11.645/2008 nos
SURJUDPDVGHIRUPDomRGHIXQFLRQiULRVJHVWRUHV
HRXWURV SURJUDPDGHIRUPDomRGHFRQVHOKHLURV
de fortalecimento dos conselhos escolares e de
IRUPDomRGHJHVWRUHV 
Encaminhar solicitação ao órgão de gestão
educacional ao qual a unidade escolar esteja
vinculada para a realização de formação continuada
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDWHPiWLFD

MEC/SECAD/SEB

Curto Prazo

0(&,(6&$3(6

Curto Prazo

SEE e SME.

Médio Prazo

0(&6(7(&,)(&76,67(0$6

Médio Prazo

0(&6(&$'6((60(,(6
ONGs.

Médio Prazo

Promover formação para os quadros funcionais do
VLVWHPDHGXFDFLRQDOGHIRUPDVLVWrPLFDHUHJXODU
mobilizando de forma colaborativa atores como
RV)yUXQVGH(GXFDomR,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR
6XSHULRU1($%V6(&$'0(&VRFLHGDGHFLYLO
PRYLPHQWRQHJURHQWUHRXWURVTXHSRVVXDP
FRQKHFLPHQWRGDWHPiWLFD

Promover formação continuada de professores da
educação básica que atuam em escolas localizadas
HPFRPXQLGDGHVUHPDQHVFHQWHVGHTXLORPERV
atendendo ao que dispõe o Parecer CNE/CP nº
03/2004 e considerando o processo histórico das
comunidades e seu patrimônio cultural.

Curto Prazo

6((60(8QLGDGHV(VFRODUHV
Coordenações Pedagógicas

,QFOXLUQDVOLFHQFLDWXUDVQRVFXUVRVGHIRUPDomRGH
professores da educação infantil e Pedagogia temas
UHODFLRQDGRVjGLYHUVLGDGHHPVHXVFXUUtFXORV

,QVWLWXLUQDHGXFDomRWpFQLFDHSUR¿VVLRQDOQRV
,QVWLWXWRV)HGHUDLVSURJUDPDGHFXUVRVGHSyV
graduação e de formação continuada em Educação
das Relações Étnico-Raciais para seus servidores e
HGXFDGRUHVGDUHJLmRGHVXDDEUDQJrQFLD

Curto Prazo

Eixo - Políticas de Material didático e Para-didático
METAS
Reforçar junto às comissões avaliadoras e analistas
dos programas do livro didático a inclusão dos
conteúdos referentes à Educação das Relações
etnicorraciais e à história da cultura afro-brasileira
HDIULFDQDQDVREUDVDVHUHPDYDOLDGDV

3URPRYHUGHIRUPDFRODERUDWLYDFRPHVWDGRV
PXQLFtSLRV,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRUH
(QWLGDGHVVHP¿QVOXFUDWLYRVSURGXomRGH0DWHULDO
Didático para atendimento das Leis 10639/2003 e


ATORES

Período de Execução

0(&6(&$'6(%6((60(

Curto Prazo

0(&6((60(1($%¶V21*6

Médio e Longo
Prazo

Adequar as estratégias para distribuição dos novos
materiais didáticos regionais de forma a contemplar
sua ampla circulação e divulgação nos sistemas de
HQVLQR

Encaminhar solicitação ao órgão superior da gestão
HGXFDFLRQDODRTXDODHVFRODHVWLYHUVXERUGLQDGD
para fornecimento de material didático e
SDUDGLGiWLFRHVSHFt¿FRSDUDRHQVLQRGDWHPiWLFD

0(&6((60(

6((60(8QLGDGH(VFRODU

Curto Prazo

IES

Curto Prazo

0(&6((60(

Curto e Médio
Prazo

6((60(8QLGDGHV(VFRODUHV

Médio Prazo

0(&6((60(,(61($%

Médio Prazo

0(&6((60(,(61($%¶V

Médio e Longo
Prazo

Incluir disciplinas e atividades curriculares
relacionados à Educação para as Relações Étnico5DFLDLVQRVFXUVRVGH(QVLQR6XSHULRUFRQIRUPH
H[SUHVVRQRGRDUWGD5HVROXomR&1(&3
Q

Prover as bibliotecas e as salas de leitura de
materiais didáticos e paradidáticos sobre a temática
Etnicorracial adequados à faixa etária e à região
JHRJUi¿FDGDVFULDQoDV

Implementar ações de aquisição de materiais
didático-pedagógicos que respeitem e
SURPRYDPDGLYHUVLGDGHWDLVFRPR
¿OPHVMRJRVOLYURVEULQTXHGRVHVSHFLDOPHQWH
bonecas/os com diferentes características étnicoUDFLDLVGHJrQHURHSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLD

3URGX]LUPDWHULDLVGLGiWLFRV PDQXDLVFDUWLOKDV
HWF HVSHFt¿FRVSDUDRWUDWDPHQWRGDWHPiWLFD
pWQLFRUDFLDOHP(-$

Promover a produção e distribuição de materiais
GLGiWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDFRPXQLGDGHVGH
remanescentes de quilombos conforme o
que dispõe o Parecer CNE/CP nº 03/2004 e
considerando o processo histórico das comunidades
e seu patrimônio cultural.

Curto Prazo

Eixo - Gestão democrática e mecanismos de participação social
METAS
Manter permanente diálogo com binstituições de
HQVLQRJHVWRUHVHGXFDFLRQDLVPRYLPHQWRQHJUR
e sociedade civil organizada para a implementação
GDV/HLVH

Incentivo a participação efetiva das secretarias de
educação nos Fóruns de Educação e Diversidade
(WQLFRUUDFLDOSDUDDWXDomRGHIRUPDFRODERUDWLYD

ATORES

Período de Execução

6((60()yUXQVGH(GXFDomR
6RFLHGDGH&LYLO,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR

Longo Prazo

6((60()yUXQVGH(GXFDomR

Curto Prazo

Colaborar com a implementação das DCNs
GDV5HODo}HVHWQLFRUUDFLDLVQDVXDORFDOLGDGH
acompanhando nos estados e municípios as ações
GHFXPSULPHQWRGRSUHVHQWH3ODQR

Construir coletivamente alternativas pedagógicas
para educação das relações étnico-raciais com
VXSRUWHGHUHFXUVRVGLGiWLFRVDGHTXDGRV

Incentivar a relação escola/comunidade no intuito
de proporcionar maior interação da população com
DHGXFDomRID]HQGRFRPTXHRHVSDoRHVFRODU
passe a ser fator de integração comunitária nas
FRPXQLGDGHVUHPDQHVFHQWHVGHTXLORPERV

Assegurar na composição dos Conselhos
representação da diversidade etnicorracial brasileira
comprometida com a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQDDVVLPFRPRGD
/HLTXDQGRFRXEHU

Fóruns de Educação e Diversidade
Etnicorracial

Médio Prazo

6((60(8QLGDGHV(VFRODUHV
Coordenações Pedagógicas

Médio Prazo

6((60(8QLGDGHV(VFRODUHV
Coordenações Pedagógicas

Curto Prazo

CEE e CME

Curto Prazo

ATORES

Período de Execução

0(&6(33,5&216('81',0(
6((60()yUXQVGH(GXFDomR

Longo Prazo

0(&,1(36((60()yUXQV
de Educação e Diversidade ÉtnicoRacial

Curto Prazo

Eixo - Avaliação e Monitoramento
METAS
&ULDUPHFDQLVPRVGHVXSHUYLVmRPRQLWRUDPHQWR
HDYDOLDomRGR3ODQRFRQIRUPH5HVROXomR&1(
&3Q

Divulgar os dados coletados e analisados
HVFRODVHHVWUXWXUDVJHUHQFLDLVGDVVHFUHWDULDV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLV0(& GHIRUPDD
colaborar com o debate e a formulação de
SROtWLFDVGHHTLGDGH

Incluir questões no Censo Escolar sobre a
implementação da Lei 10.639/2003 e aplicação
das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação das Relações Étnico Raciais em todos
os níveis e modalidades de ensino da educação
EiVLFD

Desagregar os dados relativos aos resultados
GDVDYDOLDo}HVVLVWrPLFDV 3URYD%UDVLO(1(0
(1$'( DVVLPFRPRDVLQIRUPDo}HVGR&HQVR
(VFRODUVREUHÀX[RHVFRODU HYDVmRDSURYDomR
distorção idade/série/ciclo e concluintes acima
GHDQRVGHLGDGH SRUHVFRODPXQLFtSLR
HHVWDGRDSDUWLUGHUHFRUWHVSRUSHU¿V
VRFLRHFRQ{PLFRVHWQLFRUUDFLDLVHJrQHUR

MEC/INEP

MEC/INEP

Curto Prazo

Curto Prazo

Realizar levantamento sobre as condições
estruturais e práticas pedagógicas das escolas
localizadas em áreas de remanescentes de
quilombos e sobre o grau de inserção das
FULDQoDVMRYHQVHDGXOWRVQRVLVWHPDHVFRODU

0(&6(&$'6(33,5

Médio Prazo

Atores

Período de Execução

Eixo - Condições Institucionais
METAS
Manter permanente diálogo com associações
GHSHVTXLVDGRUHVWDLVFRPR$%31$13('
1($%¶VHRUJDQL]Do}HVGRPRYLPHQWRQHJURSDUD
LPSOHPHQWDomRGD/(,

Instituir e manter comissão técnica nacional de
diversidade para assuntos relacionados à educação
GRVDIUREUDVLOHLURVFRPRREMHWLYRGHHODERUDU
DFRPSDQKDUDQDOLVDUHDYDOLDUSROtWLFDVS~EOLFDV
HGXFDFLRQDLVYROWDGDVSDUDR¿HOFXPSULPHQWR
GRGLVSRVWRQDV/HLVH
visando a valorização e o respeito à diversidade
HWQLFRUUDFLDOEHPFRPRDSURPRomRGDLJXDOGDGH
HWQLFRUUDFLDOQRkPELWRGR0(&

0(&6(33,5&216('81',0(
&RQVHOKRVGH(GXFDomR6HFUHWDULDV
GH(GXFDomR,(60LQLVWpULR
3~EOLFR)yUXQVGH(GXFDomRH
Diversidade Étnico-racial

Curto e Médio Prazo

MEC

Curto Prazo

6((60(

Curto Prazo

Induzir a criação de Núcleos destinados ao
DFRPSDQKDPHQWRHVWXGRHGHVHQYROYLPHQWRGD
Educação das Relações Étnico-raciais e Políticas de
$omR$¿UPDWLYDQDV(VFRODV)HGHUDLVDJUtFRODV
FHQWURVLQVWLWXWRVFROpJLRVGHDSOLFDomRGDV
universidades e Instituições Estaduais de Educação
3UR¿VVLRQDO

0(&6((,(6

Curto e Médio Prazo

(QFDPLQKDUR3DUHFHU&1(&3QD
5HVROXomR&1(&3QHHVWH3ODQRDRV
FRQVHOKRVXQLYHUVLWiULRVVXEOLQKDQGRDQHFHVVLGDGH
do cumprimento dos preceitos e orientações neles
FRQWLGRV

0(&6(&$'6(68

Curto Prazo

$PSOLDUDRIHUWDGHYDJDVHPWRGRVRVQtYHLV
HPRGDOLGDGHVGHHQVLQRGHPRGRDJDUDQWLUD
ampliação do acesso da população afro-descendente
HLQGtJHQD

0(&6((60(

Médio e Longo
Prazo

(VWLPXODUDDGRomRGHSROtWLFDVD¿UPDWLYDVSDUD
RLQJUHVVRGHQHJURVHQHJUDVDRHQVLQRVXSHULRU
LQFUHPHQWDQGRRVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPHQWRGH
IRUPDDSRVVLELOLWDUDH[SDQVmRGRDWHQGLPHQWR

0(&,(66((

Curto e Médio
Prazo

Criar e ampliar equipes técnicas responsáveis
pela implementação e acompanhamento da
/HLFRPFRQGLo}HVDGHTXDGDVGHWUDEDOKRH
institucionalizadas no âmbito das Secretarias de
(GXFDomR

,QFOXLUQDVSROtWLFDVSURJUDPDVHSURMHWRV
GHIRUPDomRGHVWLQDGRVDJHVWRUHVWpFQLFRV
administrativos e integrantes dos fóruns estaduais
e da sociedade civil conteúdos referentes à agenda
(WQLFRUUDFLDO

0(&6((60(&216('
UNDIME

Médio Prazo

Garantir direito à educação básica para crianças e
adolescentes das comunidades remanescentes de
TXLORPERVDVVLPFRPRDVPRGDOLGDGHVGH(-$H
$-$HDXPHQWDUDRIHUWDGH(QVLQR0pGLRHPWDLV
FRPXQLGDGHV

0(&6((60(

&XUWR0pGLRH/RQJR
Prazo

Promover ampliação e melhora da rede física
HVFRODUHPFRPXQLGDGHVUHPDQHVFHQWHVGH
TXLORPERVSRUPHLRGHFRQVWUXomRDPSOLDomR
UHIRUPDHHTXLSDPHQWRGHXQLGDGHVHVFRODUHV

0(&6((60(

Curto e Médio
Prazo

Promover ações de comunicação sobre as relações
etnicorraciais com destaque para realização de
campanhas e peças publicitárias de divulgação das
Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e de combate ao
SUHFRQFHLWRUDFLVPRHGLVFULPLQDomRQRVPHLRVGH
FRPXQLFDomRHPWRGDVDVGLPHQV}HV
Divulgar experiências exemplares e as ações
estratégicas que já vêm sendo desenvolvidas pelas
6HFUHWDULDVGH(GXFDomRH,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR
)RPHQWDUSHVTXLVDVGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDo}HV
WHFQROyJLFDVQDWHPiWLFDGDVUHODo}HVHWQLFRUUDFLDLV
Utilizar os recursos oriundos de Programas de
fomento para atender as necessidades de formação
continuada de professores e produção de material
didático das Secretarias municipais e estaduais
de educação ou/e pesquisas relacionadas ao
desenvolvimento de tecnologias de educação que
atendam a educação da temática.

0(&6(33,56((60(&216('
UNDIME

Curto e Médio Prazo

0(&6(33,56((60(&216('
UNDIME

Curto Prazo

0(&&$3(6,(66((60(

Médio Prazo

,(61($%V

Curto Prazo

)RRWQRWHV
1 23HUtRGRGH([HFXomR¿FRXHVWDEHOHFLGRFRPRFXUWR  0pGLR  H/RQJRSUD]R
 

&1(&35HVROXomR'LiULR2ILFLDOGD8QLmR%UDVt
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5(62/8d21'('(-81+2'(
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana..
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disSRVWRQRDUWDOtQHD³F´GD/HLQSXEOLFDGDHPGHQRYHPEUR
de 1995, e com fundamentação no Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março
de 2004, homologado pelo Ministro da Educação em 19 de maio de 2004, e
TXHDHVWHVHLQWHJUDUHVROYH
$UWĈ$SUHVHQWH5HVROXomRLQVWLWXL'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUD
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino,
que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial,
por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada
de professores.
Ĉ$V,QVWLWXLo}HVGH(QVLQR6XSHULRULQFOXLUmRQRVFRQWH~GRVGHGLVciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas
TXHGL]HPUHVSHLWRDRVDIURGHVFHQGHQWHVQRVWHUPRVH[SOLFLWDGRVQR3DUHFHU
CNE/CP 3/2004.
Ĉ2FXPSULPHQWRGDVUHIHULGDV'LUHWUL]HV&XUULFXODUHVSRUSDUWHGDV
instituições de ensino, será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento.
$UWĈ$V'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HV
Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas
constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento,
H[HFXomRHDYDOLDomRGD(GXFDomRHWrPSRUPHWDSURPRYHUDHGXFDomRGH
cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção
de nação democrática.
 Ĉ $ (GXFDomR GDV 5HODo}HV eWQLFR5DFLDLV WHP SRU REMHWLYR D GLYXOgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos,

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por
objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos
afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas.
&DEHUiDRVFRQVHOKRVGH(GXFDomRGRV(VWDGRVGR'LVWULWR)HGHUDO
e dos Municípios desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas
por esta Resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas.
$UWĈ$(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVHRHVWXGRGH+LVWyULD
e Cultura Afro- Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por
meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos
pelas Instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos
sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas,
DWHQGLGDVDVLQGLFDo}HVUHFRPHQGDo}HVHGLUHWUL]HVH[SOLFLWDGDVQR3DUHFHU
CNE/CP 003/2004.
Ĉ2VVLVWHPDVGHHQVLQRHDVHQWLGDGHVPDQWHQHGRUDVLQFHQWLYDUmRH
criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas,
professores e alunos, de material bibliográfico e de outros materiais didáticos
QHFHVViULRVSDUDDHGXFDomRWUDWDGDQR³FDSXW´GHVWHDUWLJR
 Ĉ $V FRRUGHQDo}HV SHGDJyJLFDV SURPRYHUmR R DSURIXQGDPHQWR GH
estudos, para que os professores concebam e desenvolvam unidades de
estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares.
Ĉ2HQVLQRVLVWHPiWLFRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQD
na Educação Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-se, em especial,
aos componentes curriculares de Educação Artística, Literatura e História do
Brasil.
Ĉ2VVLVWHPDVGHHQVLQRLQFHQWLYDUmRSHVTXLVDVVREUHSURFHVVRVHGXcativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas,
com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira.
$UWĈ2VVLVWHPDVHRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRSRGHUmRHVWDEHOHFHUFDnais de comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros,
instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os
Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar
H[SHULrQFLDVSDUDSODQRVLQVWLWXFLRQDLVSODQRVSHGDJyJLFRVHSURMHWRVGHHQVLQR

Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir
o direito de alunos afrodescendentes de freqüentarem estabelecimentos de
ensino de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e
atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio
de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não
negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem
desrespeito e discriminação.
$UWĈ2VyUJmRVFROHJLDGRVGRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRHPVXDV
ILQDOLGDGHV UHVSRQVDELOLGDGHV H WDUHIDV LQFOXLUmR R SUHYLVWR R H[DPH H HQcaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se criar
situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade.
ÓQLFR2VFDVRVTXHFDUDFWHUL]HPUDFLVPRVHUmRWUDWDGRVFRPRFULPHV
imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição
)HGHUDOGH
Art. 7º Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração
e edição de livros e outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no
Parecer CNE/CP 003/2004.
Art. 8º Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer
CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a parWLFLSDomRGDVUHGHVGDVHVFRODVS~EOLFDVHSULYDGDVGHH[SRVLomRDYDOLDomR
HGLYXOJDomRGRVr[LWRVHGLILFXOGDGHVGRHQVLQRHDSUHQGL]DJHQVGH+LVWyULDH
Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais.
Ĉ2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPDVDWLYLGDGHVPHQFLRQDGDVQRFDSXWGHVWH
artigo serão comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à
Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional
de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem providências, que forem requeridas.
Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
5REHUWR&OiXGLR)URWD%H]HUUD
Presidente do Conselho Nacional de Educação

3$5(&(5+202/2*$'2
'HVSDFKRGR0LQLVWURSXEOLFDGRQR'LiULR2ILFLDOGD8Q
LmRGH
5HVROXomR1GHGHMXQKRGH
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(VWHSDUHFHUYLVDDDWHQGHURVSURSyVLWRVH[SUHVVRVQD,QGLFDomR&1(
CP 6/2002, bem como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/200, que estabelece
a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o estabelecido na Constituição
)HGHUDOQRVVHXV$UW,$UW$UW,ĈGR$UW$UWH$UW
216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de
vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas
que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes
fontes da cultura nacional a todos brasileiros.
-XQWDPVHDSUHFHLWRVDQDOyJLFRVRV$UWH$GD/'%FRPRRVGDV
&RQVWLWXLo}HV(VWDGXDLVGD%DKLD $UW,9H GR5LRGH-DQHLUR $UW
306), de Alagoas (Art. 253), assim como de Leis Orgânicas, tais como a de
5HFLIH $UW GH%HOR+RUL]RQWH $UW9, DGR5LRGH-DQHLUR $UW

321, VIII), além de leis ordinárias, como lei Municipal nº 7.685, de 17 de janeiro
de 1994, de Belém, a Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, de
Aracaju e a Lei Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, de São Paulo.(1)
-XQWDVHWDPEpPDRGLVSRVWRQR(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH /HL
8.096, de 13 de junho de 1990), bem como no Plano Nacional de Educação
(Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001).
7RGRVHVWHVGLVSRVLWLYRVOHJDLVEHPFRPRUHLYLQGLFDo}HVHSURSRVWDVGR
Movimento Negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade de
diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na valorização
da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como
comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais positivas, a que
tais conteúdos devem conduzir.
Destina-se, o parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de
mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino,
VHXVSURIHVVRUHVHDWRGRVLPSOLFDGRVQDHODERUDomRH[HFXomRDYDOLDomRGH
programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos e
de ensino. Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios
e a todos os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para
nele buscarem orientações, quando pretenderem dialogar com os sistemas de
ensino, escolas e educadores, no que diz respeito às relações étnico-raciais,
ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à
diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto
é, não apenas direito ao estudo, mas também à formação para a cidadania
responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática.
Em vista disso, foi feita consulta sobre as questões objeto deste parecer, por
meio de questionário encaminhado a grupos do Movimento Negro, a militantes
individualmente, aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, a
professores que vêm desenvolvendo trabalhos que abordam a questão racial,
a pais de alunos, enfim a cidadãos empenhados com a construção de uma
sociedade justa, independentemente de seu pertencimento racial.



%HOpP±/HL0XQLFLSDOQGHGHMDQHLURGHTXH³'LVS}HVREUHDLQFOXVmRQRFXUUtFXORHVFRODUGD
5HGH0XQLFLSDOGH(QVLQRQDGLVFLSOLQD+LVWyULDGHFRQWH~GRUHODWLYRDRHVWXGRGD5DoD1HJUDQDIRUPDomRVyFLR
FXOWXUDOEUDVLOHLUDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´$UDFDMX±/HL0XQLFLSDOQGHGHQRYHPEURGHTXH³'LVS}H
VREUHDLQFOXVmRQRFXUUtFXORHVFRODUGDUHGHPXQLFLSDOGHHQVLQRGHHJUDXVFRQWH~GRVSURJUDPiWLFRVUHODWLYRV
ao estudo da Raça Negra na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências São Paulo – Lei Municipal nº
GHGHMDQHLURGHTXH³'LVS}HVREUHDLQWURGXomRQRVFXUUtFXORVGDVHVFRODVPXQLFLSDLVGHHJUDXV
de estudos contra a discriminação”

Encaminharam-se em torno de mil questionários e o responderam
individualmente ou em grupo 250 mulheres e homens, entre crianças e
adultos, com diferentes níveis de escolarização. Suas respostas mostraram a
importância de se tratarem problemas, dificuldades, dúvidas, antes mesmo de
o parecer traçar orientações, indicações, normas.
Questões introdutórias O parecer procura oferecer uma resposta, entre
outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no
sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações,
e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade.
7UDWD HOH GH SROtWLFD FXUULFXODU IXQGDGD HP GLPHQV}HV KLVWyULFDV VRFLDLV
antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e
as discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva,
propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes,
posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento
étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes
GH HXURSHXV GH DVLiWLFRV ă SDUD LQWHUDJLUHP QD FRQVWUXomR GH XPD QDomR
democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e
sua identidade valorizada.
É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros
VHUHFRQKHFHUHPQDFXOWXUDQDFLRQDOH[SUHVVDUHPYLV}HVGHPXQGRSUySULDV
manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É
necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como meta o direito
dos negros, assim como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um
dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de
FRQKHFLPHQWRVFRPIRUPDomRSDUDOLGDUFRPDVWHQVDVUHODo}HVSURGX]LGDV
pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação
das relações entre diferentes grupos étnicoraciais, ou seja, entre descendentes
de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas.
Estas condições materiais das escolas e de formação de professores
são indispensáveis para uma educação de qualidade, para todos, assim
como o é o reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade dos
descendentes de africanos.
Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações
Afirmativas A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade
tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos

danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos
VRERUHJLPHHVFUDYLVWDEHPFRPRHPYLUWXGHGDVSROtWLFDVH[SOtFLWDVRX
tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios
H[FOXVLYRVSDUDJUXSRVFRPSRGHUGHJRYHUQDUHGHLQIOXLUQDIRUPXODomR
de políticas, no pós-abolição.
Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate
ao racismo e a toda sorte de discriminações.
Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que
FXPSUHDRGLVSRVWRQD&RQVWLWXLomR)HGHUDO$UWTXHDVVLQDODRGHYHUGR
Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para
o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão
ou profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre
HOHVRVDIUREUDVLOHLURVGLILFLOPHQWHHDVHVWDWtVWLFDVRPRVWUDPVHPGHL[DU
dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera
LQMXVWLoDDRUHJHUVHSRUFULWpULRVGHH[FOXVmRIXQGDGRVHPSUHFRQFHLWRVH
manutenção de privilégios para os sempre privilegiados.
Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem
oferecer garantias a essa população de ingresso, permanência e sucesso
na educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-cultural afrobrasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como
indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para alcançar
todos os requisitos tendo em vista a conclusão de cada um dos níveis de
ensino, bem como para atuar como cidadãos responsáveis e participantes,
além de desempenharem com qualificação uma profissão.
A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização
e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser
particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10639/2003, que alterou a
Lei 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura
afro-brasileiras e africanas.
Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais
e econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue
os negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto
requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo
de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua história e

FXOWXUDDSUHVHQWDGDVH[SOLFDGDVEXVFDQGRVHHVSHFLILFDPHQWHGHVFRQVWUXLU
R PLWR GD GHPRFUDFLD UDFLDO QD VRFLHGDGH EUDVLOHLUD PLWR HVWH TXH GLIXQGH
a crença de que, se os negros não atingem os mesmos patamares que os
não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as
desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos
para os negros.
Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de
estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar
a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira, nos
diferentes níveis de ensino.
5HFRQKHFHU H[LJH TXH VH TXHVWLRQHP UHODo}HV pWQLFRUDFLDLV EDVHDGDV
em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos
GHSUHFLDWLYRV SDODYUDV H DWLWXGHV TXH YHODGD RX H[SOLFLWDPHQWH YLROHQWDV
H[SUHVVDPVHQWLPHQWRVGHVXSHULRULGDGHHPUHODomRDRVQHJURVSUySULRVGH
uma sociedade hierárquica e desigual.
Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos
históricos de resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados
no Brasil e por seus descendentes na contemporaneidade, desde as formas
individuais até as coletivas.
5HFRQKHFHU H[LJH D YDORUL]DomR H UHVSHLWR jV SHVVRDV QHJUDV j VXD
descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender
seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas
GHGHVTXDOLILFDomRDSHOLGRVGHSUHFLDWLYRVEULQFDGHLUDVSLDGDVGHPDXJRVWR
VXJHULQGRLQFDSDFLGDGHULGLFXODUL]DQGRVHXVWUDoRVItVLFRVDWH[WXUDGHVHXV
cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar condições
para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua
SHOHPHQRVSUH]DGRVHPYLUWXGHGHVHXVDQWHSDVVDGRVWHUHPVLGRH[SORUDGRV
como escravos, não sejam desencorajados de prosseguir estudos, de estudar
questões que dizem respeito à comunidade negra.
5HFRQKHFHUH[LJHTXHRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRIUHTHQWDGRV
em sua maioria por população negra, contem com instalações e
equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no
domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de
negros e brancos, no sentido de que venham a relacionar-se com respeito,

sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem
desrespeito e discriminação.
Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de
ações afirmativas, isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção
de desigualdades raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento
diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e
PDQWLGDVSRUHVWUXWXUDVRFLDOH[FOXGHQWHHGLVFULPLQDWyULD$o}HVDILUPDWLYDV
atendem ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos2, bem
como a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de
FRPEDWHDRUDFLVPRHDGLVFULPLQDo}HVWDLVFRPRD&RQYHQomRGD81(6&2
de 1960, direcionada ao combate ao racismo em todas as formas de ensino,
bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001.
Assim sendo, sistemas de ensino e estabelecimentos de diferentes níveis
converterão as demandas dos afro-brasileiros em políticas públicas de Estado
ou institucionais, ao tomarem decisões e iniciativas com vistas a reparações,
reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à
constituição de programas de ações afirmativas, medidas estas coerentes
com um projeto de escola, de educação, de formação de cidadãos que
H[SOLFLWDPHQWHVHHVERFHPQDVUHODo}HVSHGDJyJLFDVFRWLGLDQDV0HGLGDVTXH
convém, sejam compartilhadas pelos sistemas de ensino, estabelecimentos,
processos de formação de professores, comunidade, professores, alunos e
seus pais.
0HGLGDVTXHUHSXGLDPFRPRSUHYrD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHPVHX$UW
,9R³SUHFRQFHLWRGHRULJHPUDoDVH[RFRULGDGHHTXDLVTXHURXWUDVIRUPDV
GHGLVFULPLQDomR´HUHFRQKHFHPTXHWRGRVVmRSRUWDGRUHVGHVLQJXODULGDGH
irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvimento
de suas personalidades (Art.208, IV).

(GXFDomRGDVUHODo}HVpWQLFRUDFLDLV
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas,
visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura
e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de condições
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físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para
DSUHQGL]DJHQV HP RXWUDV SDODYUDV WRGRV RV DOXQRV QHJURV H QmR QHJURV
bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados.
Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das relações entre
negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações étnicoraciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre processos
educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as
mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais
não se limitam à escola.
É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada
nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como
harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no
século XVIII e hoje sobejamente superado.
Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com freqüência nas relações
sociais brasileiras, para informar como determinadas características físicas,
como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até
mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da
sociedade brasileira.
Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias
VLWXDo}HVRXWLOL]DFRPXPVHQWLGRSROtWLFRHGHYDORUL]DomRGROHJDGRGHL[DGR
SHORV DIULFDQRV e LPSRUWDQWH WDPEpP H[SOLFDU TXH R HPSUHJR GR WHUPR
pWQLFR QD H[SUHVVmR pWQLFRUDFLDO VHUYH SDUD PDUFDU TXH HVVDV UHODo}HV
tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também
devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão
de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática.
Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro
e africano e um padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a presença
da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser composta de
negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm sido suficientes para eliminar
ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste em nosso país
um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente
as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras,
que são a indígena, a africana, a asiática.

Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o Movimento
1HJUREUDVLOHLURWrPFRPSURYDGRRTXDQWRpGXUDDH[SHULrQFLDGRVQHJURV
de ter julgados negativamente seu comportamento, idéias e intenções
DQWHVPHVPRGHDEULUHPDERFDRXWRPDUHPTXDOTXHULQLFLDWLYD7rPHOHV
LQVLVWLGRQRTXDQWRpDOLHQDQWHDH[SHULrQFLDGHILQJLUVHURTXHQmRpSDUDVHU
UHFRQKHFLGRGHTXmRGRORURVDSRGHVHUDH[SHULrQFLDGHGHL[DUVHDVVLPLODU
por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior e, por isso,
universal e que os obriga a negarem a tradição do seu povo.
Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados
à condição de objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrirse descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche
dos que, por cinco séculos, têm sido desprezados e massacrados.
Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer
emergir as dores e medos que têm sido gerados. É preciso entender que o
sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade impostas a
outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente.
&RPR EHP VDOLHQWRX )UDQW] )DQRQ3, os descendentes dos mercadores
de escravos, dos senhores de ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas
desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, têm eles a
responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e,
juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir
relações raciais e sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto
seres humanos e cidadãos. Não fossem por estas razões, eles a teriam de
assumir, pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho escravo possibilitou
ao país.
Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens
entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças,
projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual, equânime.
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial,
HPSUHHQGHUUHHGXFDomRGDVUHODo}HVpWQLFRUDFLDLVQmRVmRWDUHIDVH[FOXVLYDV
da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu
nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações
3
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correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino
desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constituam em
espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas
que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para
eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados,
ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais
diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e
raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação e
concerto das nações como espaços democráticos e igualitários.
3DUD REWHU r[LWR D HVFROD H VHXV SURIHVVRUHV QmR SRGHP LPSURYLVDU
7rP TXH GHVID]HU PHQWDOLGDGH UDFLVWD H GLVFULPLQDGRUD VHFXODU VXSHUDQGR
o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais,
desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras
HDUDFLRFtQLRVGHVYLQFXODGRVGDH[SHULrQFLDGHVHULQIHULRUL]DGRVYLYLGDSHORV
QHJURVWDPSRXFRGDVEDL[DVFODVVLILFDo}HVTXHOKHVmRDWULEXtGDVQDVHVFDODV
de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas.
Diálogo com estudiosos que analisam, criticam estas realidades e
fazem propostas, bem como com grupos do Movimento Negro, presentes
nas diferentes regiões e estados, assim como em inúmeras cidades, são
imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que se sabe e a
realidade, se compreendam concepções e ações, uns dos outros, se elabore
projeto comum de combate ao racismo e a discriminações.
7HPRVSRLVSHGDJRJLDVGHFRPEDWHDRUDFLVPRHDGLVFULPLQDo}HVSRU
FULDUeFODURTXHKiH[SHULrQFLDVGHSURIHVVRUHVHGHDOJXPDVHVFRODVDLQGD
isoladas, que muito vão ajudar.
Para empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que
se desfaçam alguns equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de
professores no sentido de designar ou não seus alunos negros como negros
ou como pretos, sem ofensas.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não
VHOLPLWDjVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV7UDWDVHWDPEpPGHXPDHVFROKDSROtWLFD
Por isso, o é quem assim se define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto
pXPGRVTXHVLWRVXWLOL]DGRVSHOR,%*(SDUDFODVVLILFDUDRODGRGRVRXWURVă
branco, pardo, indígena - a cor da população brasileira.

Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de
seus estudos, agregam dados relativos a pretos e pardos sob a categoria
negros, já que ambos reúnem, conforme alerta o Movimento Negro, aqueles
que reconhecem sua ascendência africana.
e LPSRUWDQWH WRPDU FRQKHFLPHQWR GD FRPSOH[LGDGH TXH HQYROYH R
processo de construção da identidade negra em nosso país. Processo esse,
marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto
da desvalorização da cultura de matriz africana como dos aspectos físicos
KHUGDGRV SHORV GHVFHQGHQWHV GH DIULFDQRV 1HVVH SURFHVVR FRPSOH[R p
possível, no Brasil, que algumas pessoas de tez clara e traços físicos europeus,
HPYLUWXGHGHRSDLRXDPmHVHUQHJUR D VHGHVLJQDUHPQHJURVTXHRXWURV
com traços físicos africanos, se digam brancos. É preciso lembrar que o termo
negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os
escravizados e este sentido negativo da palavra se estende até hoje. Contudo,
o Movimento Negro ressignificou esse termo dando-lhe um sentido político e
positivo. Lembremos os motes muito utilizados no final dos anos 1970 e no
GHFRUUHUGRVDQRV1HJURpOLQGR1HJUDFRUGDUDoDEUDVLOHLUD
1HJURTXHWHTXHURQHJUR1HJUR1mRGHL[HVXDFRUSDVVDUHPEUDQFR
Este último utilizado na campanha do censo de 1990.
Outro equívoco a enfrentar é a afirmação de que os negros se discriminam
entre si e que são racistas também. Esta constatação tem de ser analisada no
quadro da ideologia do branqueamento que divulga a idéia e o sentimento de
que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior
e, por isso, teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos.
Cabe lembrar que, no pós-abolição, foram formuladas políticas que visavam
ao branqueamento da população pela eliminação simbólica e material da
presença dos negros. Nesse sentido, é possível que pessoas negras sejam
influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir
o preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas negativas na
subjetividade dos negros e também na dos que os discriminam.
Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a
questão racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não
à escola. A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar
o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar
politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação.
A luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de

todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnicoracial, crença religiosa ou posição política. O racismo, segundo o Artigo 5º
da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os
cidadãos e instituições, inclusive, à escola.
Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia
racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros. Enquanto
processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social
brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros,
brancos e outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados
desses processos incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e
interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e social.
Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate
do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do
seu pertencimento étnico-racial.
Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas
com o objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como
objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência
negra. Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para
RUJXOKDUHPVHGDVXDRULJHPDIULFDQDSDUDRVEUDQFRVSRGHUmRSHUPLWLUTXH
identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a importância da
história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar
FRP DV RXWUDV SHVVRDV QRWDGDPHQWH DV QHJUDV 7DPEpP IDUmR SDUWH
de um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade
e da escola, da dívida social que têm em relação ao segmento negro da
SRSXODomRSRVVLELOLWDQGRXPDWRPDGDGHSRVLomRH[SOtFLWDFRQWUDRUDFLVPR
e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes
níveis de ensino da educação brasileira.
7DLV SHGDJRJLDV SUHFLVDP HVWDU DWHQWDV SDUD TXH WRGRV QHJURV H QmR
negros, além de ter acesso a conhecimentos básicos tidos como fundamentais
SDUDDYLGDLQWHJUDGDjVRFLHGDGHH[HUFtFLRSURILVVLRQDOFRPSHWHQWHUHFHEDP
formação que os capacite para forjar novas relações étnico-raciais. Para tanto,
há necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino
das diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de
direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento
étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes,
palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir para

que os professores, além de sólida formação na área específica de atuação,
recebam formação que os capacite não só a compreender a importância das
questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas a lidar positivamente
FRP HODV H VREUHWXGR FULDU HVWUDWpJLDV SHGDJyJLFDV TXH SRVVDP DX[LOLDU D
reeducá-las.
Até aqui apresentaram-se orientações que justificam e fundamentam as
determinações de caráter normativo que seguem.
+LVWyULD H &XOWXUD $IUR%UDVLOHLUD H $IULFDQD ă 'HWHUPLQDo}HV $
obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes
repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta
medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos
escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo,
buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade
e a seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história
e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao
contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educarse enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e
pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática.
É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico
marcadamente de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos
currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica
EUDVLOHLUD1HVWDSHUVSHFWLYDFDEHjVHVFRODVLQFOXLUQRFRQWH[WRGRVHVWXGRV
e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições históricoculturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de
raiz africana e européia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei
SURYRFDEHPPDLVGRTXHLQFOXVmRGHQRYRVFRQWH~GRVH[LJHTXH
se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de
HQVLQRFRQGLo}HVRIHUHFLGDVSDUDDSUHQGL]DJHPREMHWLYRVWiFLWRVHH[SOtFLWRV
da educação oferecida pelas escolas.
A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos
SHGDJyJLFRV QR FXPSULPHQWR GR H[LJLGR SHOR $UW $ GD /HL 
permite que se valham da colaboração das comunidades a que a escola
serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento Negro, com
os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias

de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos de
disciplinas, as temáticas em questão. Caberá, aos sistemas de ensino, às
mantenedoras, à coordenação pedagógica dos estabelecimentos de ensino
e aos professores, com base neste parecer, estabelecer conteúdos de
ensino, unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes
componentes curriculares. Caberá, aos administradores dos sistemas de
ensino e das mantenedoras prover as escolas, seus professores e alunos de
material bibliográfico e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os
WUDEDOKRVGHVHQYROYLGRVDILPGHHYLWDUTXHTXHVW}HVWmRFRPSOH[DVPXLWR
pouco tratadas, tanto na formação inicial como continuada de professores,
sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, com erros.
Em outras palavras, aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída
responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição
dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da
QDomREUDVLOHLUDGHILVFDOL]DUSDUDTXHQRVHXLQWHULRURVDOXQRVQHJURVGHL[HP
de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. Sem
dúvida, assumir estas responsabilidades implica compromisso com o entorno
sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve,
compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos, capazes
de compreender as relações sociais e étnico-raciais de que participam e
ajudam a manter e/ou a reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e
situações a partir de diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de
competências que lhes permitam continuar e aprofundar estudos em diferentes
níveis de formação.
Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações
escolares em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o
direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar
a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar costumes,
idéias e comportamentos que lhes são adversos. E estes, certamente, serão
indicadores da qualidade da educação que estará sendo oferecida pelos
estabelecimentos de ensino de diferentes níveis.
Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos
e os professores terão como referência, entre outros pertinentes às bases
ILORVyILFDVHSHGDJyJLFDVTXHDVVXPHPRVSULQFtSLRVDVHJXLUH[SOLFLWDGRV
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(VWHSULQFtSLRGHYHFRQGX]LU
jLJXDOGDGHEiVLFDGHSHVVRDKXPDQDFRPRVXMHLWRGHGLUHLWRV
- à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que
pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história
próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, na nação
EUDVLOHLUDVXDKLVWyULD
- ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da
FXOWXUDDIUREUDVLOHLUDQDFRQVWUXomRKLVWyULFDHFXOWXUDOEUDVLOHLUD
- à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros,
os povos indígenas e também as classes populares às quais os negros, no
JHUDOSHUWHQFHPVmRFRPXPHQWHWUDWDGRV
- à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas,
objetivando eliminar conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela
ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal
ID]HPDQHJURVHEUDQFRV
- à busca, da parte de pessoas, em particular de professores não
familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais com o estudo
de história e cultura afrobrasileira e africana, de informações e subsídios que
lhes permitam formular concepções não baseadas em preconceitos e construir
Do}HVUHVSHLWRVDV
- ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a
ILQDOLGDGHGHQHJRFLDo}HVWHQGRHPYLVWDREMHWLYRVFRPXQVYLVDQGRDXPD
sociedade justa.
)257$/(&,0(172'(,'(17,'$'(6('(',5(,726
2SULQFtSLRGHYHRULHQWDUSDUD
- o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de
KLVWRULFLGDGHQHJDGDRXGLVWRUFLGD

- o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de
comunicação,
FRQWUDRVQHJURVHRVSRYRVLQGtJHQDV
- o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade
KXPDQDXQLYHUVDO
RFRPEDWHjSULYDomRHYLRODomRGHGLUHLWRV
- a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação
brasileira e sobre a recriação das identidades, provocada por relações
pWQLFRUDFLDLV
 DV H[FHOHQWHV FRQGLo}HV GH IRUPDomR H GH LQVWUXomR TXH SUHFLVDP
ser oferecidas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, em todos os
estabelecimentos, inclusive os localizados nas chamadas periferias urbanas
e nas zonas rurais.
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2SULQFtSLRHQFDPLQKDSDUD
 D FRQH[mR GRV REMHWLYRV HVWUDWpJLDV GH HQVLQR H DWLYLGDGHV FRP D
H[SHULrQFLD GH YLGD GRV DOXQRV H SURIHVVRUHV YDORUL]DQGR DSUHQGL]DJHQV
vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim
como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto
GDVRFLHGDGH
- a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais,
SURIHVVRUHVGDVUHSUHVHQWDo}HVGRVQHJURVHGHRXWUDVPLQRULDVQRVWH[WRV
PDWHULDLVGLGiWLFRVEHPFRPRSURYLGrQFLDVSDUDFRUULJLODV

3
$UW$/HL2VFRQWH~GRVUHIHUHQWHVj+LVWyULDH&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDVHUmRPLQLVWUDGRVQR
âmbito de
WRGRRFXUUtFXORHVFRODUHPHVSHFLDOQDViUHDVGH(GXFDomR$UWtVWLFDHGH/LWHUDWXUDH+LVWyULD%UDVLOHLUDV
4
1HVWHVHQWLGRYHUREUDTXHSRGHVHUVROLFLWDGDDR0(&081$1*$.DEHQJHOHRUJ6XSHUDQGRR
5DFLVPRQD(VFROD%UDVtOLD0LQLVWiULRGD(GXFDomR

- condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem,
assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando
e superando discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes
GDVGLIHUHQoDV
YDORUL]DomRGDRUDOLGDGHGDFRUSRUHLGDGHHGDDUWHSRUH[HPSORFRPR
DGDQoDPDUFDVGDFXOWXUDGHUDL]DIULFDQDDRODGRGDHVFULWDHGDOHLWXUD
- educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural
afro-brasileiro,
YLVDQGRDSUHVHUYiORHDGLIXQGLOR
- o cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos
diferentes grupos sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira,
aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais, às
DOLDQoDVVRFLDLV
- participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros,
bem como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos
professores, na elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem
a diversidade étnicoracial.
(VWHVSULQFtSLRVHVHXVGHVGREUDPHQWRVPRVWUDPH[LJrQFLDVGHPXGDQoD
de mentalidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular,
assim como das instituições e de suas tradições culturais. É neste sentido que
VHID]HPDVVHJXLQWHVGHWHUPLQDo}HV
- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se
distorções, envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito
GH H[SHULrQFLDV FRQVWUXo}HV H SHQVDPHQWRV SURGX]LGRV HP GLIHUHQWHV
circunstâncias e realidades do povo negro. É um meio privilegiado para a
educação das relações étnico-raciais e tem por objetivos o reconhecimento
e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, garantia
de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas.
- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se fará por
GLIHUHQWHVPHLRVHPDWLYLGDGHVFXUULFXODUHVRXQmRHPTXHVHH[SOLFLWHP

busquem compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule,
GLIHUHQWHVIRUPDVGHH[SUHVVmRHGHRUJDQL]DomRGHUDFLRFtQLRVHSHQVDPHQWRV
GHUDL]GDFXOWXUDDIULFDQD
- promovam-se oportunidades de diálogo em que se conheçam, se ponham
em comunicação diferentes sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem
como se busquem formas de convivência respeitosa, além da construção de
SURMHWRGHVRFLHGDGHHPTXHWRGRVVHVLQWDPHQFRUDMDGRVDH[SRUGHIHQGHU
VXDHVSHFLILFLGDGHpWQLFRUDFLDOHDEXVFDUJDUDQWLDVSDUDTXHWRGRVRIDoDP
 VHMDP LQFHQWLYDGDV DWLYLGDGHV HP TXH SHVVRDV ă HVWXGDQWHV SURIHVVRUHV
VHUYLGRUHVLQWHJUDQWHVGDFRPXQLGDGHH[WHUQDDRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQR
ăGHGLIHUHQWHVFXOWXUDVLQWHUDWXHPHVHLQWHUSUHWHPUHFLSURFDPHQWHUHVSHLWDQGR
os valores, visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um.
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das
UHODo}HVpWQLFRUDFLDLVWDOFRPRH[SOLFLWDRSUHVHQWHSDUHFHUVHGHVHQYROYHUmR
no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino,
como conteúdo de disciplinas,3 particularmente, Educação Artística, Literatura
e História do Brasil, sem prejuízo das demais4, em atividades curriculares ou
não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de informática,
na utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação,
quadra de esportes e outros ambientes escolares.
- O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos,
iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar
pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm contribuído para
o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões
H[HPSORV DVVRFLDo}HV QHJUDV UHFUHDWLYDV FXOWXUDLV HGXFDWLYDV DUWtVWLFDV
de assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do Movimento
Negro). Será dado destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada
região e localidade.
- Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente
assinaladas. O 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será
tratado como o dia de denúncia das repercussões das políticas de eliminação
física e simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição, e de divulgação
dos significados da Lei áurea para os negros. No 20 de novembro será
celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, entendendo-se consciência
QHJUDQRVWHUPRVH[SOLFLWDGRVDQWHULRUPHQWHQHVWHSDUHFHU

Entre outras datas de significado histórico e político deverá ser
assinalado o 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial.
- Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia
da miséria e discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes
se fará articuladamente com a história dos afrodescendentes no Brasil e
VHUmRDERUGDGRVWHPDVUHODWLYRVDRSDSHOGRVDQFLmRVHGRVJULRWVFRPR
JXDUGLmRVGDPHPyULDKLVWyULFDjKLVWyULDGDDQFHVWUDOLGDGHHUHOLJLRVLGDGH
DIULFDQD  DRV Q~ELRV H DRV HJtSFLRV FRPR FLYLOL]Do}HV TXH FRQWULEXtUDP
GHFLVLYDPHQWH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD KXPDQLGDGH  jV FLYLOL]Do}HV H
organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e do
=LPEDEZH  DR WUiILFR H j HVFUDYLGmR GR SRQWR GH YLVWD GRV HVFUDYL]DGRV
 DR SDSHO GH HXURSHXV GH DVLiWLFRV H WDPEpP GH DIULFDQRV QR WUiILFR  j
RFXSDomRFRORQLDOQDSHUVSHFWLYDGRVDIULFDQRVjVOXWDVSHODLQGHSHQGrQFLD
SROtWLFDGRVSDtVHVDIULFDQRVjVDo}HVHPSUROGDXQLmRDIULFDQDHPQRVVRV
GLDVEHPFRPRRSDSHOGD8QLmR$IULFDQDSDUDWDQWRjVUHODo}HVHQWUHDV
FXOWXUDVHDVKLVWyULDVGRVSRYRVGRFRQWLQHQWHDIULFDQRHRVGDGLiVSRUDj
IRUPDomRFRPSXOVyULDGDGLiVSRUDYLGDHH[LVWrQFLDFXOWXUDOHKLVWyULFDGRV
DIULFDQRV H VHXV GHVFHQGHQWHV IRUD GD ÈIULFD  j GLYHUVLGDGH GD GLiVSRUD
KRMHQDV$PpULFDV&DULEH(XURSDÈVLDDRVDFRUGRVSROtWLFRVHFRQ{PLFRV
educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da diáspora.
- O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser,
viver e pensar manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações como
congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras.
 2 HQVLQR GH &XOWXUD $IULFDQD DEUDQJHUi  DV FRQWULEXLo}HV GR (JLWR
SDUD D FLrQFLD H ILORVRILD RFLGHQWDLV  DV XQLYHUVLGDGHV DIULFDQDV 7LPEXNWX
*DR 'MHQH TXH IORUHVFLDP QR VpFXOR ;9,  DV WHFQRORJLDV GH DJULFXOWXUD
de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos
escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas,
literatura, música, dança, teatro) política, na atualidade.
- O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes
meios, inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no decorrer
do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos
e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção
econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de negros

em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação
WHFQROyJLFD H DUWtVWLFD GH OXWD VRFLDO WDLV FRPR =XPEL /XL]D 1DKLP
$OHLMDGLQKR3DGUH0DXUtFLR/XL]*DPD&UX]H6RX]D-RmR&kQGLGR$QGUp
5HERXoDV7HRGRUR6DPSDLR-RVp&RUUHLD/HLWH6RODQR7ULQGDGH$QWRQLHWD
de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos,
Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique Antunes
&XQKD7HUH]D6DQWRV(PPDQXHO$UD~MR&XWL$O]LUD5XILQR,QDLF\UD)DOFmR
dos Santos, entre outros).
- O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios,
inclusive a realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano
letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus
descendentes na diáspora, em episódios da história mundial, na construção
econômica, social e cultural das nações do continente africano e da diáspora,
destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de
DWXDomRSURILVVLRQDOGHFULDomRWHFQROyJLFDHDUWtVWLFDGHOXWDVRFLDO HQWUHRXWURV
UDLQKD 1]LQJD 7RXVVDLQW/¶2XYHUWXUH 0DUWLQ /XWKHU .LQJ 0DOFRP ; 0DUFXV
*DUYH\ $LPp &HVDLUH /pRSROG 6HQJKRU 0DULDPD %k $PtOFDU &DEUDO &KHLN
$QWD'LRS6WHYH%LNR1HOVRQ0DQGHOD$PLQDWD7UDRUp&KULVWLDQH7DXELUD 
Para tanto, os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação Básica,
QRV QtYHLV GH (GXFDomR ,QIDQWLO (GXFDomR )XQGDPHQWDO (GXFDomR 0pGLD
(GXFDomRGH-RYHQVH$GXOWRV(GXFDomR6XSHULRUSUHFLVDUmRSURYLGHQFLDU
- Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em
remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais.
- Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos,
seleção de conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana e a Educação das Relações Étnico-Raciais.
 0DSHDPHQWR H GLYXOJDomR GH H[SHULrQFLDV SHGDJyJLFDV GH HVFRODV
estabelecimentos de ensino superior, secretarias de educação, assim como
levantamento das principais dúvidas e dificuldades dos professores em
relação ao trabalho com a questão racial na escola e encaminhamento de
medidas para resolvê-las, feitos pela administração dos sistemas de ensino e
por Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros.

- Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino
superior, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, escolas,
comunidade e movimentos sociais, visando à formação de professores para a
diversidade étnico-racial.
- Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para
GLVFXWLUHFRRUGHQDUSODQHMDPHQWRHH[HFXomRGDIRUPDomRGHSURIHVVRUHV
para atender ao disposto neste parecer quanto à Educação das Relações
Étnico-Raciais e ao determinado nos Art. 26 e 26A da Lei 9394/1996, com
R DSRLR GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH )RUPDomR &RQWLQXDGD H &HUWLILFDomR GH
Professores do MEC.
- Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros
SURILVVLRQDLVGDHGXFDomRGHDQiOLVHVGDVUHODo}HVVRFLDLVHUDFLDLVQR%UDVLO
de conceitos e de suas bases teóricas, tais como racismo, discriminações,
intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social,
GLYHUVLGDGH GLIHUHQoD PXOWLFXOWXUDOLVPR GH SUiWLFDV SHGDJyJLFDV GH
PDWHULDLVHGHWH[WRVGLGiWLFRVQDSHUVSHFWLYDGDUHHGXFDomRGDVUHODo}HV
étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da História e cultura dos Afrobrasileiros e dos Africanos.
- Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz
curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos
LQLFLDLV H ILQDLV GD (GXFDomR )XQGDPHQWDO (GXFDomR 0pGLD (GXFDomR GH
-RYHQVH$GXOWRVFRPRGHSURFHVVRVGHIRUPDomRFRQWLQXDGDGHSURIHVVRUHV
inclusive de docentes no Ensino Superior.
- Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino
Superior, nos conteúdos de disciplinas e em atividades curriculares dos cursos
que ministra, de Educação das Relações Étnico-Raciais, de conhecimentos
GHPDWUL]DIULFDQDHRXTXHGL]HPUHVSHLWRjSRSXODomRQHJUD3RUH[HPSOR
em Medicina, entre outras questões, estudo da anemia falciforme, da
SUREOHPiWLFDGDSUHVVmRDOWDHP0DWHPiWLFDFRQWULEXLo}HVGHUDL]DIULFDQD
LGHQWLILFDGDV H GHVFULWDV SHOD (WQR0DWHPiWLFD HP )LORVRILD HVWXGR GD
filosofia tradicional africana e de contribuições de filósofos africanos e
afrodescendentes da atualidade.
- Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana
às relações étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por

outras discriminações, à pedagogia anti-racista nos programas de concursos
públicos para admissão de professores.
- Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos
estabelecimentos de ensino de todos os níveis - estatutos, regimentos, planos
pedagógicos, planos de ensino
 GH REMHWLYRV H[SOtFLWRV DVVLP FRPR GH SURFHGLPHQWRV SDUD VXD
consecução, visando ao combate do racismo, das discriminações, e ao
reconhecimento, valorização e ao respeito das histórias e culturas afrobrasileira e africana.
- Previsão, nos fins, responsabilidades e tarefas dos conselhos escolares
H GH RXWURV yUJmRV FROHJLDGRV GR H[DPH H HQFDPLQKDPHQWR GH VROXomR
para situações de racismo e de discriminações, buscando-se criar situações
educativas em que as vítimas recebam apoio requerido para superar o
sofrimento e os agressores, orientação para que compreendam a dimensão
do que praticaram e ambos, educação para o reconhecimento, valorização e
respeito mútuos.
- Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnicoraciais, em cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na
escola, a não ser quando tratar de manifestações culturais próprias, ainda que
QmRH[FOXVLYDVGHXPGHWHUPLQDGRJUXSRpWQLFRUDFLDO
- Organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas,
PXVHXV H[SRVLo}HV HP TXH VH GLYXOJXHP YDORUHV SHQVDPHQWRV
jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros,
particularmentedos afrodescendentes.
- Identificação, com o apoio dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros,
de fontes de conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se
FRQWH~GRVHSURFHGLPHQWRVGHHQVLQRHGHDSUHQGL]DJHQV
- Incentivo, pelos sistemas de ensino, a pesquisas sobre processos
educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afrobrasileiros e indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases
teóricas para a educação brasileira.

- Identificação, coleta, compilação de informações sobre a população
negra, com vistas à formulação de políticas públicas de Estado,
comunitárias e institucionais.
- Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis
e modalidades de ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em
cumprimento ao disposto no Art. 26A da LDB, e, para tanto, abordem a
pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam
distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história, a cultura, a
identidade dos afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas
GH GLIXVmR GH OLYURV HGXFDFLRQDLV GR 0(& ă 3URJUDPD 1DFLRQDO GR /LYUR
Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE).
- Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com o apoio dos
Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, de uma bibliografia afro-brasileira e de
outros materiais como mapas da diáspora, da África, de quilombos brasileiros,
fotografias de territórios negros urbanos e rurais, reprodução de obras de arte
afro-brasileira e africana a serem distribuídos nas escolas da rede, com vistas
à formação de professores e alunos para o combate à discriminação e ao
racismo.
 2IHUWD GH (GXFDomR )XQGDPHQWDO HP iUHDV GH UHPDQHVFHQWHV GH
quilombos, contando as escolas com professores e pessoal administrativo que
se disponham a conhecer física e culturalmente, a comunidade e a formar-se
para trabalhar com suas especificidades.
- Garantia, pelos sistemas de ensino e entidades mantenedoras, de
FRQGLo}HVKXPDQDVPDWHULDLVHILQDQFHLUDVSDUDH[HFXomRGHSURMHWRVFRPR
objetivo de Educação das Relações Étnico-raciais e estudo de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, assim como organização de serviços e atividades que
FRQWUROHPDYDOLHPHUHGLPHQVLRQHPVXDFRQVHFXomRTXHH[HUoDPILVFDOL]DomR
das políticas adotadas e providenciem correção de distorções.
- Realização, pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, de
atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e
SULYDGDVGHH[SRVLomRDYDOLDomRHGLYXOJDomRGRVr[LWRVHGLILFXOGDGHVGR
ensino e aprendizagem de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da
(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVDVVLPFRPRFRPXQLFDomRGHWDOKDGD
dos resultados obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial

de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação, e
aos respectivos conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que
encaminhem providências, quando for o caso.
- Adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento
dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao
GLVSRVWRQHVWH3DUHFHULQFOXVLYHFRPDLQFOXVmRQRVIRUPXOiULRVSUHHQFKLGRV
pelas comissões de avaliação, nos itens relativos a currículo, atendimento aos
alunos, projeto pedagógico, plano institucional, de quesitos que contemplem
DVRULHQWDo}HVHH[LJrQFLDVDTXLIRUPXODGDV
- Disponibilização deste parecer, na sua íntegra, para os professores de
todos os níveis de ensino, responsáveis pelo ensino de diferentes disciplinas e
atividades educacionais, assim como para outros profissionais interessados a
ILPGHTXHSRVVDPHVWXGDULQWHUSUHWDUDVRULHQWDo}HVHQULTXHFHUH[HFXWDUDV
determinações aqui feitas e avaliar seu próprio trabalho e resultados obtidos
por seus alunos, considerando princípios e critérios apontados.

2EULJDWRULHGDGHGR(QVLQRGH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR
%UDVLOHLUDV(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVHRV
&RQVHOKRVGH(GXFDomR
Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora
não fechadas a que historicamente possam, a partir das determinações iniciais,
tomar novos rumos. Diretrizes não visam a desencadear ações uniformes,
todavia, objetivam oferecer referências e critérios para que se implantem
ações, as avaliem e reformulem no que e quando necessário.
Estas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,
na medida em que procedem de ditames constitucionais e de marcos legais
nacionais, na medida em que se referem ao resgate de uma comunidade que
povoou e construiu a nação brasileira, atingem o âmago do pacto federativo.
Nessa medida, cabe aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito
)HGHUDO H GRV 0XQLFtSLRV DFOLPDWDU WDLV GLUHWUL]HV GHQWUR GR UHJLPH GH
colaboração e da autonomia de entes federativos, a seus respectivos sistemas,
dando ênfase à importância de os planejamentos valorizarem, sem omitir
outras regiões, a participação dos afrodescendentes, do período escravista aos

QRVVRVGLDVQDVRFLHGDGHHFRQRPLDSROtWLFDFXOWXUDGDUHJLmRHGDORFDOLGDGH
GHILQLQGR PHGLGDV XUJHQWHV SDUD IRUPDomR GH SURIHVVRUHV LQFHQWLYDQGR R
desenvolvimento de pesquisas bem como envolvimento comunitário.
A esses órgãos normativos cabe, pois, a tarefa de adequar o proposto
neste parecer à realidade de cada sistema de ensino. E, a partir daí, deverá
VHU FRPSHWrQFLD GRV yUJmRV H[HFXWRUHV  DGPLQLVWUDo}HV GH FDGD VLVWHPD
de ensino, das escolas - definir estratégias que, quando postas em ação,
viabilizarão o cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases que estabelece
a formação básica comum, o respeito aos valores culturais, como princípios
constitucionais da educação tanto quanto da dignidade da pessoa humana
(inciso III do art. 1), garantindo-se a promoção do bem de todos, sem
preconceitos (inciso IV do Art. 3) a prevalência dos direitos humanos (inciso II
GRDUWĈ HUHS~GLRDRUDFLVPR LQFLVR9,,,GRDUWĈ 
Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor
HPVDODGHDXOD([LJHVHDVVLPXPFRPSURPHWLPHQWRVROLGiULRGRVYiULRV
elos do sistema de ensino brasileiro, tendo-se como ponto de partida o presente
parecer, que junto com outras diretrizes e pareceres e resoluções, têm o papel
articulador e coordenador da organização da educação nacional.

,,ă9272'$&20,662
)DFHDRH[SRVWRHGLDQWHGHGLUHLWRVGHVUHVSHLWDGRVWDLVFRPR
RGHQmRVRIUHUGLVFULPLQDo}HVSRUVHUGHVFHQGHQWHGHDIULFDQRV
- o de ter reconhecida a decisiva participação de seus antepassados e da
VXDSUySULDQDFRQVWUXomRGDQDomREUDVLOHLUD
- o de ter reconhecida sua cultura nas diferentes matrizes de raiz
DIULFDQD
GLDQWHGDH[FOXVmRVHFXODUGDSRSXODomRQHJUDGRVEDQFRVHVFRODUHV
QRWDGDPHQWHHPQRVVRVGLDVQRHQVLQRVXSHULRU
- diante da necessidade de crianças, jovens e adultos estudantes sentiremse contemplados e respeitados, em suas peculiaridades, inclusive as étnicoUDFLDLVQRVSURJUDPDVHSURMHWRVHGXFDFLRQDLV
- diante da importância de reeducação das relações étnico/raciais no
%UDVLO
- diante da ignorância que diferentes grupos étnico-raciais têm uns dos
outros, bem como da necessidade de superar esta ignorância para que se
FRQVWUXDXPDVRFLHGDGHGHPRFUiWLFD
 GLDQWH WDPEpP GD YLROrQFLD H[SOtFLWD RX VLPEyOLFD JHUDGD SRU WRGD
sorte de racismos e discriminações, que sofrem os negros descendentes de
DIULFDQRV
- diante de humilhações e ultrajes sofridos por estudantes negros, em
WRGRVRVQtYHLVGHHQVLQRHPFRQVHTrQFLDGHSRVWXUDVDWLWXGHVWH[WRVH
PDWHULDLVGHHQVLQRFRPFRQWH~GRVUDFLVWDV
- diante de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em
convenções, entre outro os da Convenção da UNESCO, de 1960, relativo
ao combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como os da
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia
H'LVFULPLQDo}HV&RUUHODWDV

GLDQWHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHHPVHX$UWLQFLVR,9TXH
JDUDQWHDSURPRomRGREHPGHWRGRVVHPSUHFRQFHLWRVGHRULJHPUDoDVH[R
FRULGDGHHTXDLVTXHURXWUDVIRUPDVGHGLVFULPLQDomRGRLQFLVRGR$UWLJR
TXHWUDWDGDSUiWLFDGRUDFLVPRFRPRFULPHLQDILDQoiYHOHLPSUHVFULWtYHOGR
GR$UWTXHWUDWDGDSURWHomRGDVPDQLIHVWDo}HVFXOWXUDLV
- diante do Decreto 1.904/1996, relativo ao Programa Nacional de
Direitos Humanas que assegura a presença histórica das lutas dos negros na
FRQVWLWXLomRGRSDtV
- diante do Decreto 4.228, de 13 de maio de 2002, que institui, no âmbito da
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOR3URJUDPD1DFLRQDOGH$o}HV$ILUPDWLYDV
- diante das Leis 7.716/1999, 8.081/1990 e 9.459/1997 que regulam os
crimes resultantes de preconceito de raça e de cor e estabelecem as penas
aplicáveis aos atos discriminatórios e preconceituosos, entre outros, de raça,
FRUUHOLJLmRHWQLDRXSURFHGrQFLDQDFLRQDO
- diante do inciso I da Lei 9.394/1996, relativo ao respeito à igualdade
GH FRQGLo}HV SDUD R DFHVVR H SHUPDQrQFLD QD HVFROD GLDQWH GRV $UWV 
26 A e 79 B da Lei 9.394/1996, estes últimos introduzidos por força da Lei
SURSRQKRDR&RQVHOKR3OHQR
D  LQVWLWXLU DV 'LUHWUL]HV H[SOLFLWDGDV QHVWH SDUHFHU H QR SURMHWR GH
5HVROXomR HP DQH[R SDUD VHUHP H[HFXWDGDV SHORV HVWDEHOHFLPHQWRV GH
ensino de diferentes níveis e modalidades, cabendo aos sistemas de ensino,
no âmbito de sua jurisdição, orientá-los, promover a formação dos professores
para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e para Educação
das Relações Ético-Raciais, assim como supervisionar o cumprimento das
GLUHWUL]HV
b) recomendar que este Parecer seja amplamente divulgado, ficando
disponível no site do Conselho Nacional de Educação, para consulta dos
professores e de outros interessados.
%UDVtOLD')GHPDUoRGH
3HWURQLOKD%HDWUL]*RQoDOYHVH6LOYDă5HODWRUD
&DUORV5REHUWR-DPLO&XU\ă0HPEUR
)UDQFLVFD1RYDQWLQR3LQWRGHÆQJHORă0HPEUR
0DUtOLD$QFRQD/RSH]ă0HPEUR

,,,ă'(&,62'2&216(/+23/(12
O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da Relatora.
Sala das Sessões, 10 em março de 2004.
&RQVHOKHLUR-RVp&DUORV$OPHLGDGD6LOYDă3UHVLGHQWH

&216(/+21$&,21$/'(('8&$d2
352-(72'(5(62/8d2
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o
GLVSRVWRQR$UWGRDOtQHD³&´GD/HLQGHGHQRYHPEURGH
1995, e com fundamento no Parecer CNE/CP 003/2004, de 10 de março de
2004, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares
Nacionais, homologado pelo Ministro da Educação em de 2004,

5(62/9(
$UW Ĉ  $ SUHVHQWH 5HVROXomR LQVWLWXL 'LUHWUL]HV &XUULFXODUHV 1DFLRQDLV
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas instituições
de ensino de Educação Básica, nos níveis de Educação Infantil, Ensino
)XQGDPHQWDO (GXFDomR 0pGLD (GXFDomR GH -RYHQV H $GXOWRV EHP FRPR
na Educação Superior, em especial no que se refere à formação inicial
e continuada de professores, necessariamente quanto à Educação das
5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVHSRUDTXHODVGH(GXFDomR%iVLFDQRVWHUPRVGD
Lei 9394/96, reformulada por forma da Lei 10639/2003, no que diz respeito ao
ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em especial
em conteúdos de Educação Artística, Literatura e História do Brasil.

$UWĈ$V'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HV
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas
se constituem de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento,
H[HFXomRHDYDOLDomRGD(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVHGR(QVLQR
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
$UWĈ$V'LUHWUL]HV&XUULFXODUHV1DFLRQDLVSDUDD(GXFDomRGDV5HODo}HV
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
têm por meta a educação de cidadãos atuantes no seio da sociedade brasileira
que é multicultural e pluriétnica, capazes de, por meio de relações étnicosociais positivas, construírem uma nação democrática.
Ĉ$(GXFDomRGDV5HODo}HVeWQLFR5DFLDLVWHPSRUREMHWLYRDGLYXOJDomR
e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que
eduquem cidadãos quanto ao seu pertencimento étnico-racial - descendentes
GH DIULFDQRV SRYRV LQGtJHQDV GHVFHQGHQWHV GH HXURSHXV GH DVLiWLFRV ă
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos,
ter igualmente respeitados seus direitos, valorizada sua identidade e assim
participem da consolidação da democracia brasileira.
§2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, meio
privilegiado para a educação das relações étnico-raciais, tem por objetivo
o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas,
européias, asiáticas.
$UWĈ2VFRQWH~GRVFRPSHWrQFLDVDWLWXGHVHYDORUHVDVHUHPDSUHQGLGRV
com a Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura
Afro-Brasileira, bem como de História e Cultura Africana, serão estabelecidos
pelos estabelecimentos de ensino e seus professores, com o apoio e
supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações
SHGDJyJLFDVDWHQGLGDVDVLQGLFDo}HVUHFRPHQGDo}HVGLUHWUL]HVH[SOLFLWDGDV
no Parecer CNE/CP 003/2004.
$UWĈ2VVLVWHPDVHRVHVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRSRGHUmRHVWDEHOHFHU
canais de comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais
negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e
pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro- Brasileiros, com a finalidade

GH EXVFDU VXEVtGLRV H WURFDU H[SHULrQFLDV SDUD SODQRV LQVWLWXFLRQDLV SODQRV
pedagógicos, planos e projetos de ensino.
Art. 6º Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão
e criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas,
seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais
didáticos necessários para a educação das Relações Étnico- Raciais e o Ensino
GH+LVWyULDH&XOWXUD$IUR%UDVLOHLUDH$IULFDQDDVFRRUGHQDo}HVSHGDJyJLFDV
promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores concebam
e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os
diferentes componentes curriculares.
Art. 7º As instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe
é devida, incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos
diferentes cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais,
bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos
DIURGHVFHQGHQWHVQRVWHUPRVH[SOLFLWDGRVQR3DUHFHU&1(&3
$UW Ĉ 2V VLVWHPDV GH HQVLQR WRPDUmR SURYLGrQFLDV SDUD TXH VHMD
respeitado o direito de alunos afrodescendentes também freqüentarem
estabelecimentos de ensino que contem com instalações e equipamentos
sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio dos conteúdos
de ensino, comprometidos com a educação de negros e não negros, no
sentido de que venham a relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir
posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação.
$UW Ĉ 1RV ILQV UHVSRQVDELOLGDGHV H WDUHIDV GRV yUJmRV FROHJLDGRV
GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GH HQVLQR VHUi SUHYLVWR R H[DPH H HQFDPLQKDPHQWR
de solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações
educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade.
ÓQLFR$VVLWXDo}HVGHUDFLVPRVHUmRWUDWDGDVFRPRFULPHVLPSUHVFULWtYHLV
HLQDILDQoiYHLVFRQIRUPHSUHYrR$UW;/,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH
Art. 10 Os estabelecimentos de ensino de diferentes níveis, com o
apoio e supervisão dos sistemas de ensino desenvolverão a Educação das
Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, obedecendo as diretrizes do Parecer CNE/CP 003/2004, o que será
considerado na avaliação de suas condições de funcionamento.

Art. 11 Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos
educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afrobrasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos
indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas
para a educação brasileira.
Art. 12 Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão para que a
edição de livros e de outros materiais didáticos atenda ao disposto no Parecer
CNE/CP 003/2004, no comprimento da legislação em vigor.
$UW$RVFRQVHOKRVGH(GXFDomRGRV(VWDGRVGR'LVWULWR)HGHUDOHGRV
Municípios caberá aclimatar as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas
por esta Resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes
federativos e seus respectivos sistemas.
Art. 14 Os sistemas de ensino promoverão junto com ampla divulgação
do Parecer CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, atividades periódicas,
FRPDSDUWLFLSDomRGDVUHGHVGDVHVFRODVS~EOLFDVHSULYDGDVGHH[SRVLomR
DYDOLDomRHGLYXOJDomRGRVr[LWRVHGLILFXOGDGHVGRHQVLQRHDSUHQGL]DJHQV
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações
eWQLFR5DFLDLVDVVLPFRPRFRPXQLFDUmRGHIRUPDGHWDOKDGDRVUHVXOWDGRV
obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da
Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem
providências, que forem requeridas.
Art. 15 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

%UDVtOLD ') GHPDUoRGH

