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RESUMO 
 
Pretende-se, nesse trabalho, discutir as dissonâncias 
envolvendo a falta de efetividade das políticas focais, de 
caráter afirmativo, mais especificamente, a Lei 10.639/03 – que 
trata da obrigatoriedade de inclusão da temática história e 
cultura afro-brasileira nos currículos básicos – frente às metas 
do novo Plano Nacional de Educação (2014-2024), como 
política estruturante do sistema educacional brasileiro. Para 
auxiliar essa discussão, traremos os apontamentos dos 
documentos que norteiam a implementação da lei 10.639/03 
como também aqueles que subsidiam a nova redação das 
metas e estratégias de ação do PNE (2014-2024) a luz de 
teóricos que discutem educação e diversidade étnico-racial.  
 
Palavras-chave: Lei 10.639/03. Plano Nacional de Educação. 
Efetividade.  
 
ABSTRACT 
 
It is intended in this work, discuss the dissonances involving the 
lack of effectiveness of the focal policies of affirmative 
character, more specifically, Law 10.639 / 03 - which deals with 
the obligation to include the thematic history and african-
Brazilian culture in the basic curriculum - forward the goals of 
the new National Education Plan (2014-2024), as a structural 
policy of the Brazilian educational system. To assist this 
discussion, we will bring the notes of the documents that guide 
the implementation of Law 10.639 / 03 as well as those that 
support the new wording of the goals and action strategies PNE 
(2014-2024) the light of theoretical discussing education and 
ethnic diversity -racial. 
 
Keywords: Law 10.639/03. National Education Plan. 
Effectiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: 
carol.adf@hotmail.com 



 

 

                  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A educação formal no Brasil passou por diversas transformações, especialmente ao fim 

dos anos 70, período em que o país iniciava o processo de redemocratização. O novo 

modelo político e social instaurado em 1988 exigiu profundas modificações nos diversos 

espaços sociais, incluindo a escola. Essa, assim como outras instituições, passa a basear-

se nos princípios de equidade e igualdade que fundamentam a democracia ascendente.  

A lei 10.639/03 – que regulamenta a obrigatoriedade da inclusão da temática de história 

e cultura afro-brasileira nos currículos básicos - nasce dentro de uma conjuntura de 

reivindicação do segmento negro brasileiro, no tocante ao aprofundamento da equidade, 

igualdade e respeito que orientam o projeto de sociedade democrática, para a população 

negra brasileira, historicamente marginalizada. O Estado brasileiro assim como aponta o 

CNE/CP Parecer nº 003/2004, incluso nas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” é convocado a construir políticas públicas capazes de combater o racismo, 

discriminações e desigualdades vivenciadas pelos afrodescendentes, assim como garantir o 

seu acesso e permanência nos diversos espaços sociais, incluindo, a escola. A educação 

formal, portanto, torna-se veículo indispensável no processo de enfretamento de 

desigualdades e discriminações raciais das populações negras.   

A escola, assim como salienta Rocha (2006), reproduz o racismo presente na sociedade, 

por esse motivo, torna-se espaço privilegiado na desconstrução de estereótipos que 

envolvem a população afro-brasileira e ajude na consolidação de uma sociedade, 

verdadeiramente, democrática.  

A sanção da lei 10.639/03 está comprometida com a reestruturação da política curricular 

reivindicada pelo movimento negro, a fim de garantir a implementação de uma educação 

que respeita e valoriza a multiplicidade cultural, étnico e racial presente em seu território, 

refletindo, diretamente, na garantia de acesso e permanência da população negra nos 

espaços escolares e no combate as práticas racistas e discriminatórias que envolvem esse 

segmento dentro e fora dos muros da escola.   

Esse trabalho pretende fazer algumas considerações das políticas focais, de cunho 

afirmativo, especificamente a Lei 10.639/03 frente às políticas estruturantes do sistema de 

ensino brasileiro, no caso, o Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024), no que se 

referem às dissonâncias encontradas quanto à efetividade da primeira em relação à 



 

 

                  

segunda. Ou seja, procuraremos mostrar, que apesar dos dispositivos legais criados para 

fortalecer a educação de valorização da temática afro-brasileira, o Plano Nacional de 

Educação – PNE 2014-2024, ainda continua tímido quanto à institucionalização de metas 

claras que contemplem o cumprimento da política curricular proposta na lei 10.639/03.  

Para fazer essa discussão procuraremos na redação do PNE – 2024-2024, instituído 

pela lei 13.005, de 25 de junho de 2014, termos como étnico-racial, afro-brasileiros, negros, 

cultura e história afro-brasileira, quilombolas a luz dos documentos que norteiam a 

implementação da Lei 10.639/03, como as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana”; o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana”.  

 

2. EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: o que estabelece a lei 10.639/03? 

 

O processo de construção de uma educação voltada à valorização e respeito da 

diversidade étnico racial dos afro-brasileiros, assim como estabelece a lei 10.639/03, não 

nasce do acaso, mas é fruto do processo de constituição e amadurecimento das 

reivindicações do movimento negro no Brasil. Movimento bastante atuante na luta 

antirracista, tanto na denuncia do processo de exclusão social dos africanos e afro-

brasileiros vivenciaram no país (SANTOS, 2005), quanto na demanda por maior participação 

nos espaços sociais, sejam eles, políticos, econômicos, educativos e etc.  

A pauta da educação, assim como afirma Domingues (2007) sempre esteve presente na 

agenda do movimento negro organizado, num primeiro momento em prol da integração da 

população negra a sociedade brasileira e, num segundo momento, como veículo de 

denuncia e combate ao racismo e discriminações, via valorização étnico-racial dos africanos 

e afro-brasileiros.  

O acesso aos espaços escolares, assim como perceberam intelectuais e militâncias 

negras não foram o bastante para romper o racismo e a discriminação racial presente na 

sociedade, pois a escola formal era (e ainda é) responsável pelo fortalecimento e 

perpetuação da ideologia do branqueamento racial e cultural. Ela “reproduz uma série de 

conceitos, idéias e práticas que corroboram com a construção do mito da inferioridade do 



 

 

                  

negro” (ROCHA, 2007, p. 75) e, consequentemente, reforçam as desigualdades sociais 

impostas a ele.   

A lei 10.639/03 nasce como política afirmativa de reparação, reconhecimento e 

valorização da história, cultura e identidade afro-descente, ela lança uma nova proposta 

pedagógica, onde a escola, como aponta Gomes (2005), é convocada a refletir a realidade 

racial no Brasil, como também construir estratégias de combate ao racismo frente à 

população negra. A partir dela, a Lei de Diretrizes de Bases da educação nacional, lei nº 

9.394 de 1996, passa a vigorar acrescidas dos seguintes artigos:  

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2
o
 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 

e de Literatura e História Brasileiras. 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional da 

Consciência Negra‟." (BRASIL, 2003)  

O principal objetivo dessa política é a divulgação e o reconhecimento da diversidade 

étnico-racial presente na cultura brasileira e, consequentemente, na sua educação em prol 

do enfrentamento das práticas de racismo e discriminações institucionalizadas pela escola, 

que acabam excluindo ou restringindo o direito inalienável a educação as crianças, jovens e 

adultos negros. Está em acordo com um projeto de escola e nação democráticas, onde 

todos possam ter garantidos o direito ao acesso e permanência escolar. 

Para institucionalizar a demanda da temática étnico-racial afro-brasileira, o Estado, via 

Ministério da Educação – MEC, desenvolveu diversas estratégias para lidar com as políticas 

de promoção da igualdade racial, incluindo criação de instituições específicas para regular 

esse tipo de política. Dentre essas estratégias, houve a construção de dispositivos que 

orientam e fundamentam a implementação da lei 10.639/03, fortalecendo o marco 

regulatório da política curricular. Esses dispositivos são as “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana”, que e sistematiza o modo como o qual os currículos escolares devem 

abordar a temática étnico-racial afro-brasileira e, o documento “Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a


 

 

                  

Étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana”, que propõe 

estratégias de ação para inclusão das orientações curriculares para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira.    

Como aponta os documentos “Proposta de Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação da Relação Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana” e o “Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”, a implementação da 

lei 10.639/03 está estruturada através de seis eixos de ação, sendo eles: 1) Fortalecimento 

do marco legal; 2) Política de formação para gestores e profissionais de educação; 3) 

Política de material didático e paradidático; 4) Gestão democrática e mecanismos de 

participação social; 5) Avaliação e Monitoramento e 6) Condições institucionais. Focaremos, 

portanto, no eixo de ação 1, que trata do marco regulatório da política curricular, pois é em 

torno dela que se estrutura as orientações para a produção dos planos de educação dos 

entres federados.  

 

 

3. DA POLÍTICA FOCAL A POLÍTICA ESTRUTURAL: a temática afro-brasileira no 

Plano Nacional de Educação – 2014-2024 

 

 

O “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação da Relação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” vem dar conta da preocupação do Ministério da Educação em tornar efetiva a 

implementação da lei 10.639/03. Como vimos, tal plano estrutura-se sobre seis eixos de 

ação.  

Apesar da importância dos seis eixos de ação do plano para a reestruturação da política 

educacional no Brasil, esse trabalho se deterá em discutir o primeiro eixo, que trata do 

fortalecimento do marco legal, já que esse interfere significativamente nos planos de 

educação dos vários entes federados, pois fornecem as orientações para construí-los.  

O primeiro eixo de ação (fortalecimento do marco legal), assim como aponta o  

documento aqui tratado, envolve a incorporação dos conteúdos previstos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, assim como sua incorporação nos sistemas de ensino da União, Distrito Federal, 



 

 

                  

Estados e municípios. Ou seja, aqui há a emergência de inclusão nos Planos Nacionais, 

Estaduais e Municipais de Educação das proposições especificadas nas DCN‟s2 para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. A introdução das proposições desse documento no Plano Nacional de Educação – 

PNE e, consequentemente, nos planos educacionais dos demais entes federados, constitui-

se a meta principal desse eixo de ação.   

As proposições das DCN‟s para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, trás uma sistematização clara quanto 

ao que se entende por história e cultura africana e afro-brasileira; o modo como essa 

discussão deve ser incluída nos currículos, que estratégias podem ser utilizadas para 

aborda-la, em que se fundamenta a lei.  

 Portanto, o primeiro eixo de ação é bastante importante, pois ele estabelece a 

orientação geral para a organização dos sistemas de ensino federais, estaduais e 

municipais. É do diálogo entre MEC, órgão indutor de políticas educacionais, com os demais 

entes federados que se constroem os Planos Educacionais (Nacionais, Estaduais e 

Municipais) que norteiam os projetos pedagógicos que encontramos nas escolas.   

 O Plano Nacional de Educação – PNE como instrumento estruturante da política 

nacional deve incluir em suas metas e estratégias, o que estabelece as DCN‟s para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, assim como outros instrumentos reguladores, no caso, o Plano Nacional de 

Implementação das DCN‟s, em prol da valorização da equidade e combate as 

desigualdades étnico-raciais. O marco legal é de extrema importância para que gestores 

educacionais e professores possam trabalhar as temáticas étnico-raciais afro-brasileira em 

seus projetos de ensino. No entanto, as tais questões ainda continuam tímidas nas metas e 

estratégias apontadas no novo PNE – 2014-2024, como veremos, aparece de modo geral 

na política educacional macro.  

 Nos desafios de construir um PNE, assim como aponta o documento “Planejando a 

próxima década: conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação”, há a 

preocupação quanto à redução das desigualdades e a valorização da diversidade, no 

entanto, a diversidade quanto aos aspectos étnico-raciais sancionada na lei 13.005 de 2014, 

que aprova o Plano Nacional de Educação – 2014-2024, aparece, apenas, na meta número 

8, que propõe:  

“Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 
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escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2014a).  

 

 Compõe as estratégias de cumprimento da meta 8:  

“8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, 

para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão 

parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 

considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados; 

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-

série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da 

escolarização, após a alfabetização inicial; 

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 

fundamental e médio; 

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, 

para os segmentos populacionais considerados; 

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os 

segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 

colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de 

frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde 

e proteção à juventude” (BRASIL, 2014a).  

Percebemos, portanto, que a diversidade frisada na meta 8 fala de modo superficial, 

no que se refere aos aspectos étnico-raciais das populações negras/afro-brasileira, há 

referência ao termo “negros”, no entanto, em suas estratégias nada trazem das orientações 

contidas nas DCN‟s para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana para o plano das políticas curriculares, como 

estabelece a Lei 10.639/03. Não aprofundam metas e estratégias para implementação da 

temática de história e cultura afro-brasileira.  

Destaca-se, ainda, a menção ao termo “história e cultura afro-brasileira” aparece em 

uma das estratégias da meta 7 do PNE 2014-2024 -  que está comprometida em  melhorar o 

desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa 



 

 

                  

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA. Nela há uma referencia a lei que há 

menção as leis 10.639/03 e a lei 11.645/083, estando exposta no PNE do seguinte modo:  

“7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis n
os

 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se 

a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de 

ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil” (BRASIL, 2014a).  

 No entanto, a menção a “história e cultura afro-brasileira” limita-se a reproduzir o 

conteúdo encontrado no texto das leis citadas acima, sem aprofundar as formas de como 

fará a implementação dos conteúdos previstos nelas nos currículos escolares.  

Encontramos, na redação do PNE, menção aos termos “quilombolas”, “étnico-

raciais”, “desigualdades étnico-raciais”, diversidade étnico-racial de populações negras 

(incluindo quilombolas), no entanto, aparecem diluídos nas estratégias de ação das metas 

do PNE, assim como sinalizamos a seguir:   

“11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e 

quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades; 

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência 

na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei; 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 

superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a 

Lei n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na 

educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e 

indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades 

indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação 

de profissionais para atuação nessas populações; 

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e 

para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas a programas de mestrado e doutorado”. (BRASIL, 2014a).  

                                                           
3
 A Lei nº 11.645 de 2008 modificou a lei 10.639/03. Na primeira, além da temática afro-brasileira, é 

incorporada ao currículo a “obrigatoriedade da história e cultura indígena”.  

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm


 

 

                  

As estratégias descritas acima giram em torno do acesso e, em algumas estratégias, 

trata da permanência das populações negras afro-brasileiras e/ou quilombolas nos 

estabelecimentos escolares. Apesar de ser um elemento importante e também salientado 

nas políticas afirmativas, o acesso aos espaços escolares não é o foco prioritário da lei 

10.639/03, essa última atua no campo da política curricular e como tal não aparece 

sistematizada nas metas do PNE 2014-2024, todas essas estratégias descritas acima 

aparecem diluída no corpo do texto do PNE.  

Destaca-se ainda, que todas essas estratégias com conteúdo que faça alusão a 

diversidade étnico-racial aparece de modo bastante vago no PNE, não há, um detalhamento 

quanto as orientações que possibilitem essas estratégias se desenvolveram no campo da 

educação e atuarem no fortalecimento da equidade do segmento negro brasileiro e combate 

as discriminações e desigualdades imposta a ele, tampouco aparece como meta específica 

que trate da institucionalização de uma política curricular de reconhecimento e valorização 

da história, cultura e identidade afro-brasileira, como prevê a lei 10.639/03 e os documentos 

que a norteiam. O marco regulatório das políticas focais, nesses termos, acaba por não se 

concretizar na política estrutural, dificultando que a lei sai do papel e torna-se efetiva nos 

projetos pedagógicos das instituições escolares.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Vimos, portanto, no decorrer desse trabalho, que há uma dissonância significativa entre 

as políticas educacionais focalizadas, de caráter afirmativo, e as políticas estruturantes de 

educação, de caráter mais geral. Apesar da construção de diversos dispositivos, dentre eles, 

a instituição do marco regulatório que estabelece a obrigatoriedade de inclusão da temática 

história e cultura afro-brasileira nos currículos básicos; a criação de instituições 

comprometidas com as políticas de promoção a igualdade racial, como a SEPPIR 

(Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial) e a construção de mecanismos de 

implementação desse marco regulatório, como as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” e o “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana” a temática étnico-racial dos afro-brasileiros ainda aparece de modo pouco 



 

 

                  

expressivo na Política Nacional de Educação – PNE 2014-2024, que orienta o sistema de 

ensino no Brasil na produção de seus Planos Educacionais.   

Os marcos legais e estratégias de efetivação da lei 10.639/03 esbarram na política 

estruturante, essa, por sua vez, ainda permanece tímida quanto ao aspecto étnico-racial, na 

indução de metas claras e estratégias concretas para assegurar a educação de 

reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade afro-brasileira. Cabe ao MEC 

reorganizar o Plano Nacional de Educação, incorporando uma meta clara de efetivação da 

educação para a diversidade. Contudo, tal trabalho não cabe só ao MEC, mas também 

depende da colaboração de um conjunto de instituições federativas, agentes, movimentos 

sociais e sociedade civil, que possam participar, pressionar e dialogar um plano educacional 

coerente com as demandas atuais do compromisso de consolidação de uma educação 

verdadeiramente democrática.  
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