
              
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

RELATÓRIO DO  ENCONTRO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS 
DIRETRIZES  CURRICULARES  PARA  EDUCAÇÃO  DAS  RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS - (Lei 10.639/2003)

                        

Nos dias 1º e 02 de julho do ano corrente, em Brasília-DF, foi realizado o 
Encontro Nacional para a Implementação das Diretrizes Curriculares para Educação das 
Relações  Étnico-Raciais  (Lei  10.639/2003),  promovido  pela  Secretaria  de  Educação 
Continuada  Alfabetização  para  a  diversidade  –  Secad  -  Coordenação  Geral  de 
Diversidade do MEC.

2. O  encontro  teve  como  objetivo  a  elaboração  do  Plano  Nacional  de 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-
Raciais  e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  O balanço 
nacional  da  implementação  da  Lei  n.  10.639/2003,  revela  que  as  experiências 
desenvolvidas são ações isoladas não abrangendo a educação básica e em poucas redes 
de ensino. Os poucos projetos desenvolvidos são descontínuos e de pouca articulação 
com as políticas do campo da educação, tais como formação de professores, materiais e 
livros didáticos. 

3. A construção do referido Plano Nacional foi estruturado sobre seis eixos 
temáticos:  fortalecimento  do  marco  legal,  política  de  formação  para  gestores  e 
profissionais  da  educação,  política  de  material  didático  e  para-didático,  gestão 
democrática e mecanismos de participação social, condições institucionais, avaliação e 
monitoramento.

4. Os encontros  estaduais  e  regionais  que  antecederam o nacional,  todos 
promovidos  pela  Secad/MEC,  discutiram  tão-somente  a  criação  das  diretrizes  de 
implementação da temática afro-brasileira. Apesar da matéria indígena ter sido incluída 
pela Lei n. 11.645/2008 ao disposto pela Lei n. 10.639/2003, para que as escolas de 
ensino fundamental e médio agreguem em seus currículos as temáticas afro-brasileira e a 
história e cultura dos povos indígenas.

5. O Encontro foi programado para ocorrer em dois dias. No primeiro houve 
a participação da Procuradora Federal dos Direitos dos Cidadão enfatizando o trabalho 
do MPF nas discussões e no acompanhamento do cumprimento da implementação da 
inclusão dessas temáticas nas diretrizes curriculares. 

6. O  restante  do  encontro  foi  dividido  em  atividades  de  grupos  para 
discussões das metas e estratégias de curto e longo prazo da implementação dos seis 
eixos temáticos mencionado no parágrafo terceiro deste relatório. O encerramento se deu 
com a apresentação dos trabalhos dos grupos e aprovação das propostas aprovadas em 
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plenária  que serão posteriormente encaminhadas,  após consolidação pelo MEC, bem 
como as seguintes recomendações:

1)  Declarar  território  livre  de  analfabetismo  todas  as  comunidades 
quilombolas e populações tradicionais. Implementar o ensino médio e 
profissionalizante  nas  comunidades  quilombolas  e  de  populações 
tradicionais. Erradicar as escolas multisseriadas dentro das comunidades 
quilombolas e áreas rurais;

2)  A  Comissão  Técnica  Nacional  de  Diversidade  para  Assuntos 
Relacionados  à  Educação  dos  Afro-Brasileiros  (CADARA),  deverá 
elaborar  propostas  programáticas  nos  diferentes  níveis,  etapas  e 
modalidades  de  ensino,  para  educação  infantil  (creche  e  pré-escola), 
ensino fundamental e médio e educação de jovens e adultos para apoiar 
os  professores  e  todos  profissionais  da  educação  destes  níveis  na 
aplicação  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das 
Relações Étnico-Raciais  e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana;

3) A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais  fiscalizar  sua inclusão nos  Projetos  Políticos 
Pedagógicos das Escolas;

4)  Estabelecer  parcerias  com  o  Movimento  Negro  e  Movimentos 
Sociais, para as discussões e elaborações dos programas de ensino;

5) Criar mecanismos de Fiscalização junto ao Ministério Público a partir 
dos Fóruns Permanentes;

6) A implementação do plano exigirá que os professores, gestores e os 
profissionais da educação de modo geral façam a formação durante sua 
jornada  de  trabalho  necessitando,  portanto,  de  uma  readequação  da 
mesma de acordo com o previsto na LDB.

 Brasília (DF), 09 de julho de 2008.

Flozilene Oliveira
Técnica Administrativa – Mat. 6537-4

Coordenadoria de Assessoramento Multidisciplinar
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – MPF
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