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1. Apresentação da Minuta do Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de 

Ação de Durban 
 

Na qualidade de contratada para apoiar, a partir da produção de documentos, a organização da Conferência Preparatória das Américas para a Conferência 

Mundial de Revisão da Declaração e Plano de Ação de Durban, elaborado na III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban, África do Sul (2001), apresento-lhe esse relatório como parte dos requisitos firmados no termo 

de referência contratual. Esse relatório refere-se ao 2º. Produto que compreende: Versão final do Documento-Base a ser apresentado pelo Governo 

brasileiro na Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban. 

Com vistas a esse objetivo, o presente relatório contém um conjunto de informações, colhidas junto a: a) Fundação Nacional do Índio – Funai; b) Ministério 

da Saúde; c) Ministério da Educação; Ministério do Trabalho e Emprego; d)Secretaria Especial de Direitos Humanos; e) Ministério do Desenvolvimento 

Agrário; f) Secretaria Especial de Políticas para Mulheres; g) Ministério da Cultura e h) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

A primeira parte do Documento-base (2.1) é constituída de um breve histórico sobre a situação do racismo, discriminação racial na sociedade brasileira, bem 

como sobre os debates e as ações que antecederam a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo (Durban, 2001).  Pretende-se evidenciar o quadro das 

desigualdades raciais na sociedade brasileira, além do envolvimento da sociedade civil e do Estado brasileiro na participação da III Conferência.  Para a 

construção desse quadro histórico, serão pesquisados documentos e textos – oficiais e acadêmicos, que analisam a dinâmica racial na sociedade brasileira.   

A segunda parte do Documento-base (2.2) será  formada pelo quadro das principais ações, programas elaborados e desenvolvidos pelo Estado brasileiro, bem 

como da legislação ordinária, decretos presidenciais, instruções normativas, a partir das ações realizadas/instituídas pela União, aqui representada por 

Ministérios e Autarquias. Para a elaboração desse quadro foram realizadas pesquisas em documentos oficiais,  dados a conhecer à sociedade civil. Além 

disso, outras fontes foram utilizadas, tais como: estudos e pesquisas acadêmicas e não acadêmicas, na perspectiva de consubstanciar as informações sobre os 

órgãos públicos federais, citados anteriormente.  
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Na terceira parte do documento (2.3), com base na análise das ações já elaboradas e desenvolvidas pelos órgãos da União, pretende-se ressaltar os avanços 

conquistados pelo Estado brasileiro, assim como os principais desafios existentes para a implementação do Plano de Ação de Durban. No que concerne à 

última parte do documento, visará à elaboração de propostas a serem perseguidas pelo Estado brasileiro para a consecução do Plano de Ação de Durban. 

Por sua vez, na quarta parte (2.4) são destacados alguns dos desafios existentes para a implementação do Plano de Ação de Durban, com atenção para os 

afro-descendentes e indígenas. 

Por último, a quinta parte (2.5) apresenta um olhar para o futuro, sinalizando pontos a serem fortalecidos na persecução dos objetivos do Plano de Ação de 

Durban. 

A seguir, apresento trabalho realizado. 



Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban  
 
 

 5

2. Introdução do Documento-base da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban 

 

 

2.1 Introdução 

 

Em 2000, a Organização das Nações Unidas iniciou o processo preparatório para a III Conferência Mundial contra o  Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerâncias Correlatas.   

A organização da III Conferência Mundial Contra o Racismo deflagrou, no Brasil, um acalorado debate público em âmbito nacional, envolvendo tanto 

órgãos governamentais quanto não-governamentais interessados em radiografar e elaborar propostas de superação dos problemas pautados pela referida 

conferência. O Estado, brasileiro sinalizando atenção ao processo, estabeleceu um Comitê Nacional, composto paritariamente por representantes de órgãos 

do governo e da sociedade civil organizada. Também, entidades dos Movimentos Negro, Indígena, de Mulheres, de Homossexuais, de Defesa da Liberdade 

Religiosa mobilizaram-se intensamente nesse diálogo com o governo.  

Com o término da Conferência, os compromissos firmados foram incorporados em um documento intitulado Declaração de Durban, que afirma a escravidão 

e o tráfico de escravos como crimes contra a humanidade – o que, por sua vez, reforça a luta por reparação humanitária ao povo negro. Tal Declaração 

impele os Estados envolvidos à restauração e à promoção da dignidade das pessoas racialmente discriminadas. 
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O Estado brasileiro, signatário desse documento, vem fortalecendo iniciativas e parcerias com os entes federados, em nível municipal e estadual, bem como 

instituições não-governamentais, com vistas à elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas para o fortalecimento de grupos historicamente 

discriminados na sociedade brasileira. Entre os diversos grupos alvos das políticas, citamos os afro-descendentes, indígenas e ciganos como público alvo 

prioritário das políticas.  

No âmbito do Estado, numerosas são as políticas públicas que, materializadas em programas e ações -, evidenciam uma ação sólida para o cumprimento da 

Declaração de Durban. Para uma compreensão a respeito dessas, abaixo, serão apresentadas as políticas públicas realizadas pelos Órgãos Públicos Federais, 

a saber: 
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2.2 Boas Práticas - Mapeamento e apresentação dos programas e ações, legislação ordinária, decretos presidenciais, instruções normativas, a partir das ações 

realizadas/instituídas pela União  

 

2.2.1- Mapeamento da Fundação Nacional do Índio -  FUNAI  
 

AÇÕES 
METAS 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

15 a FUNAI/MDA/MA Carteira Indígena  Execução de projetos estruturantes 
voltados para a segurança alimentar e 
nutricional e desenvolvimento 
sustentável de comunidades indígenas  

17 estados 
brasileiros  

2005 Em andamento Permanente 

15 a FUNAI Diagnóstico e 
Plano de Gestão 
Ambiental em 
Terras Indígenas  

Identificação dos problemas de ordem 
ambiental de forma a detectar seus 
verdadeiros impactos que possam estar 
afetando direta ou indiretamente terras 
indígenas. 

Nacional 2001 Em andamento Permanente 

15 b 
136 

FUNAI Capacitação em 
Educação 
Ambiental de 
Povos Indígenas  

Capacitação dos povos indígenas na 
preservação e gestão ambiental. 
Preservação do meio ambiente, 
valorização das culturas indígenas. 

Nacional 2005 Em andamento Permanente 

15 a 
17 

FUNAI Desintrusão de 
Não Índios  

Obtenção de imóveis para assentamento 
de ocupantes não índios de terras 
indígenas. Com os recursos 
disponibilizados projeta-se a obtenção 
de terras para reassentamento 
(desintrusão) de 458 ocupantes de terras 
indígenas, nos territórios considerados. 

Áreas indígenas 
ocupadas por não 
índios. 

2008  Em andamento  Permanente 

15 b 
16 
136 
209 a, b 

FUNAI PROJETO VÃFY  Curso de Formação de Professores 
Kaingang para o Magistério em 
educação nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental  

MT 2001 a 2005 Realizada Encerrada 
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AÇÕES 
METAS 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

15 a FUNAI PROJETO 
KRAHÔ  

Proteção de  uma das últimas áreas 
contínuas do bioma do Cerrado, onde 
habita a população Krahô, cerca de 2000 
índios, o Projeto tem como grande 
desafio conciliar práticas agrícolas de 
baixo impacto ambiental, capazes de 
garantir a segurança alimentar das 16 
aldeias, com os costumes culturais desse 
povo indígena. 

Nordeste do 
Estado do 
Tocantins  

1995 Realizada Encerrada 

15b 
16 
36 

FUNAI 
Secretaria de 
Estado da 
Educação do 
Mato Grosso 

PROJETO 
TUCUM  

Formação e capacitação de  professores 
indígenas, em nível de magistério. 

MT 1996 Realizada Encerrada 
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Apresentação dos Programas e Ações da Fundação Nacional do Índio -  FUNAI  

Carteira Indígena 

Ação desenvolvida por meio de parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Meio Ambiente com o objetivo 

de executar projetos estruturantes voltados para a segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento sustentável de comunidades indígenas, respeitando a 

autonomia das comunidades e suas identidades culturais. Os projetos são elaborados pelas próprias comunidades e apresentados, prioritariamente, através de 

associações indígenas, mas também por organizações não governamentais indigenistas e socioambientalistas, universidades e centros de pesquisa.  

Os projetos devem estar relacionados às seguintes atividades: práticas sustentáveis de produção de alimentos; práticas sustentáveis de produção, 

beneficiamento e comercialização da produção agroextrativista e do artesanato; revitalização de práticas e saberes tradicionais e apoio ao fortalecimento da 

capacidade técnica e operacional das organizações e comunidades indígenas. 

 

Diagnósticos e os Planos de Gestão ambiental em terras indígenas 

A Ação objetiva o monitoramento e a avaliação de ações e políticas em terras indignas, valorizando a participação dos indígenas como pesquisadores e 

avaliadores das ações. A metodologia de trabalho envolve a pesquisa de campo realizada por pesquisadores não indígenas e por pesquisadores indígenas, nos 

seguintes temas: Avifauna, Herpetofauna, Ictiofauna, Mastofauna, Vegetação, Meio físico, Sócio economia (inclusive entorno), Etnohistoria, Turismo. 

Os resultados das pesquisas no entorno da terra indígena, são utilizados para planejar as ações no entorno, principalmente na área de educação ambiental e 

orientações sobre os limites da terra indígena e sua importância para o meio ambiente. Todos os Diagnósticos e Planos de Gestão Ambiental das terras 

indígenas estão sendo utilizados pelas associações indígenas e a FUNAI para realizarem suas atividades e projetos. Também estão sendo utilizados para a 

educação nas escolas indígenas, já que traz um histórico cultural do povo, informações sobre o meio físico e biológico, econômico, social e político (saúde, 

educação, produção). 
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Desintrusão de  não índios 

O projeto, que integra uma das ações do  Plano Nacional de Reforma Agrária, consiste na promoção de reassentamento dos ocupantes não índios de terras 

indígenas, com garantia de  participação local e o controle social das ações por parte dos povos indígenas e dos posseiros, inclusive na definição de metas e 

procedimentos a serem adotados no decorrer do trabalho.  

O Plano prevê a atualização das informações sobre a demanda de reassentamento, a criação de um sistema de gestão específica, a adequação das normas do 

MDA/INCRA e a capacitação de funcionários e gestores. As ações de desintrusão terão como prioridade as terras indígenas onde há a ocorrência de 

conflitos, aquelas que já receberam ações indenizatórias de benfeitorias de boa fé por parte da FUNAI e que se enquadram nos critérios de seleção do público 

potencial para reassentamento. 

Além da desintrusão, o II PNRA prevê o apoio ao etnodesenvolvimento dos povos indígenas, por meio de políticas de autosustentação das comunidades que 

contemplem a proteção e recuperação ambiental das terras, o apoio às economias indígenas e a certificação dos produtos. Isso envolve o fomento de 

atividades produtivas (crédito, assistência técnica e extensão rural), o apoio às ações de segurança alimentar e nutricional, de valorização de sua cultura e 

práticas tradicionais, valorizando a diversidade e os conhecimentos e garantindo um novo patamar de bem-estar para os povos indígenas. 
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Projeto Vãfy - Curso Normal Experimental para Formação de Professores Bilíngües Kaingang ou Guarani para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

A iniciativa tem por objetivo capacitar profissionais indígenas para desenvolverem uma educação diferenciada e coerente com as necessidades das 

comunidades indígenas. O Projeto está estruturado em nove etapas, a serem realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, com duração prevista para 

quatro anos. As aulas iniciaram em julho de 2001  

A população Kaingang soma um total de 22 mil pessoas e vem mantendo um crescimento constante, o que impõe a necessidade de qualificar melhor os 

professores indígenas. No Rio Grande do Sul existem hoje 37 escolas indígenas de Ensino Fundamental para atender 3.200 crianças com turmas de 1ª a 6ª 

séries. No entanto, apenas uma oferece o ensino fundamental completo. Além disso, cerca de uma centena de professores indígenas que estão atuando nas 

escolas das aldeias não têm formação adequada. 

A educação escolar indígena faz parte de um processo permanente de construção do aprendizado, habilitando os professores para atuarem com uma visão 

crítica e autocrítica que, entre outros aspectos, proporcione a valorização e o fortalecimento da identidade cultural dos povos indígenas.  

 

Projeto Krahô 

O Projeto de Etnodesenvolvimento Sustentado para a Sociedade Krahô, mais conhecido como Projeto Krahô, teve início em 1995 e, em 1998, recebeu o 

Prêmio de Gestão Pública e Cidadania, concedido pela Fundação Getúlio Vargas. Criado para proteger uma das últimas áreas contínuas do bioma do 

Cerrado, onde habita a população Krahô, cerca de 2000 índios, o Projeto tem como grande desafio conciliar práticas agrícolas de baixo impacto ambiental, 

capazes de garantir a segurança alimentar das 16 aldeias, com os costumes culturais desse povo indígena. 
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A FUNAI é a parceira preferencial do projeto, que é administrado pela União das Aldeias Krahô-Kapèy, integrada pelas lideranças de todas as aldeias 

localizadas na área indígena da etnia Krahô. Desde o início, o Projeto Krahô conta com a colaboração técnica da EMBRAPA e a participação direta dos 

próprios índios. 

O Projeto Krahô foi iniciado em 1995, está dividido em sub-programas específicos para atender às necessidades da comunidade e estima-se que leve duas 

décadas para ser inteiramente implantado. Entre as etapas desenvolvidas, destacam-se a realização de diagnóstico participativo para o resgate de informações 

sobre as técnicas tradicionais de produção; o acompanhamento de duas famílias para sistematização das informações sobre situação alimentar durante um 

ano; definição de sistemas agrícolas capazes de serem compatíveis com a cultura Krahô e permitirem a produção de alimentos e perenização das roças; 

vialibização do uso de espécies vegetais condicionadoras do solo e capazes de aumentar a fertilidade natural; diversificar o sistema de produção nas aldeias; 

introduzir práticas agrícolas inovadoras, que aumentem a sustentabilidade das lavouras e, por fim, documentar as atividades desenvolvidas para a posterior 

criação de material didático.  

 

Projeto TUCUM 

Idealizado pela Secretaria de Estado da Educação do Mato Grosso e realizado com o apoio da FUNAI, o projeto TUCUM, cujo nome é homenagem a uma 

palmeira da região muito utilizada pelos índios, tem como objetivo formar e capacitar professores indígenas, em nível de magistério, levando em 

consideração não só as teorias, como as experiências práticas da vida indígena. Esta característica alia ao processo de conhecimento as experiências práticas 

da vida indígena. 

O projeto tem um currículo intercultural, diferenciado, bilíngüe e específico, que abrange desde conteúdos de culturas indígenas até conhecimentos que 

interessam à continuidade e à transformação dos grupos. Sua carga horária é de 2.800 horas, divididas em oito etapas intensivas e oito etapas intermediárias.  

O curso é desenvolvido em etapas: uma etapa intensiva, uma intermediária, e um estágio supervisionado. A primeira etapa é realizada em períodos de férias e 

são trabalhadas disciplinas de ensino, com a orientação de docentes e participação de monitores.  A segunda etapa é intermediária e obedece a uma carga 
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horária prevista na grade curricular que, por sua vez, obedece as necessidades específicas de cada comunidade, e é realizada nas aldeias. Por sua vez, o 

estágio supervisionado consiste na atividade na aldeia, e é onde o cursista tem suas primeiras experiências em campo. O estágio é observado por um monitor, 

que discute e analisa eventuais problemas encontrados no dia-a-dia do trabalho e na relação escola/comunidade. 
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2.2.2 - Mapeamento dos Programas e Ações do Ministério da Saúde 

 
AÇÕES 
METAS 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

100  Saúde  
 
 

PORTARIA S Nº 
152 e 1678/GM de 
13/08/2004. 
 

Cria Comitê Técnico para subsidiar o 
avanço da eqüidade na Atenção à Saúde 
da População Negra, e dá outras 
providências 

Nacional 2004 Em andamento Em andamento 

 91(b) 
100, 109 

Saúde Termo de 
compromisso nº 
01/2003 GM de 
20/11/2003 

Sistematizar a Política Nacional de 
Saúde para a População Negra 

Nacional  Realizada Encerrada 

5 
111 

Saúde Portaria 719 GM 
de  16/04/2004 

Incluir um representante da CONAQ no 
Grupo Terra para acompanhar a 
implantação da Política de Saúde para a 
População do Campo  

Nacional  2004 Realizado Permanente 

109 Saúde Portaria 936 GM 
18/05/2004 

Dispõe sobre a estruturação da Rede 
Nacional de Prevenção da Violência e 
Promoção da Saúde  

Nacional  2004 Realizado Permanente 

5 
109 

Saúde Portaria 1434 GM 
de 14/07/2004 

Aumenta em 50% o repasse de recursos 
para as equipes de Saúde da Família e 
Saúde Bucal, nos municípios com 
comunidades remanescentes de 
quilombos  

Nacional  2004 Em andamento Permanente 

110 (b e 
c) 

Saúde Termo de 
compromisso, 
assinado em 
18/8/2004 

Redução dos diferentes 
graus de vulnerabilidade a que está 
exposta a população negra 

Nacional 2004 Em andamento Permanente 

74, 90, 
109, 134 

Saúde PORTARIA 1712 
GM de 18/08/2004 

Lançamento do Manual do Plano 
Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário 
(PNSSP)  

Nacional 2004 Realizada Permanente 
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AÇÕES 
METAS 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

5 
90 

Saúde Portaria n.º 2.695/GM, 
de 23/12/2004, 

Institui o Projeto Piloto 
do Programa Nacional de Atenção 
Integral aos Pacientes Portadores de 
Anemia Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias. 

Nacional 2004 Realizada Encerrada 

110 Saúde  Seminário Nacional de 
Saúde da População 
Negra  

Avaliação de políticas e formulação 
de propostas para a equidade étnica 
na Saúde 

Nacional 2004 e 2006 Realizada Encerrada 

111 
90 

Saúde Oficina Internacional, 
Trabalhando para 
Alcançar a Eqüidade 
Étnica em Saúde. 

Formulação de propostas para a 
equidade étnica na Saúde 

Nacional 2004  Realizada Encerrada 

 
101 
91 

Saúde Programa Estratégico 
de Ações Afirmativas: 
Aids e 
Racismo. 
 

Promoção de ações que subsidiem o 
Programa Nacional de DST e Aids 
no desenvolvimento de políticas de 
enfrentamento da epidemia  
direcionadas à população negra. 
  

Nacional 2006 Realizada Encerrada 

110 
134 

Saúde Oficina combate ao 
Racismo como um dos 
Desafios para a 
Promoção na Saúde  
para os servidores do 
MS 

Mini-curso  Brasília/DF 
 

2006 Realizada Encerrada 

110(a) 
91(c ) 

Saúde Quesito Cor e 
Promovendo a 
Eqüidade na 
Atenção à Saúde 

Vídeos Nacional 2006 Realizada Encerrada 

8 
110(e) 
123(g) 

Saúde/ MEC/ 
SEDH 

O Programa 
Integrado de Ações 
Afirmativas para 
Negros (Brasil 
Afroatitude)  

Concessão de 550 bolsas de estudos 
para estudantes universitários para 
pesquisas em temas relacionados a 
DST/AIDS 

11 Universidades  2004 Realizada Encerrada 
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Apresentação dos Programas e Ações do Ministério da Saúde 

Apresentação dos Programas e Ações do Ministério da Saúde – MS 

Campo normativo 

No campo normativo, vária iniciativas foram desenvolvidas a partir da criação de um Comitê Técnico para subsidiar o avanço da eqüidade na Atenção à 

Saúde da População Negra, e dá outras providências, a partir de Legislação elaborada pelo Gabinete do Ministro, visando à criação e a instituição de Marcos 

Legais para a adoção das políticas públicas de ações afirmativas para a população afro-brasileira 

Oficina Combate ao Racismo com um dos Desafios para a Promoção da Equidade na Saúde 

Essa ação visa assegurar que o tema racismo institucional seja entendido e abordado no MS, instituições integradas ao SUS e serviços da rede.  

Apoiar profissionais na incorporação da perspectiva de equidade racial em seus programas, projetos e ações, levando em consideração as diretrizes gerais da 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da População Negra. Os objetivos esperados são o combate ao racismo institucional no ambiente de trabalho e 

a inclusão da perspectiva étnico-racial nas ações de promoção e atenção  da saúde. A ação é do  Departamento de Apoio à Gestão Participativa/SEGEP/MS, 

em conjunto com o HumanizaSUS e MultiplicaSUS. 

A Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário  

Esta ação foi construída com a participação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacional de Secretários de Estado da Justiça (CONSEJ) e Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). 
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Aprovada na Comissão Intergestores Tripartite e na 12ª Conferência Nacional de Saúde, a Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário foi 

instituída pela Portaria Interministerial n.° 1.777 de 09 de setembro de 2003, assinada pelos Ministros da Saúde e da Justiça.Esta Política tem por objetivo 

organizar o acesso da população penitenciária às ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, com a implantação de unidades de saúde de atenção 

básica nas unidades prisionais e organização das referências para os serviços ambulatoriais especializados e hospitalares.Tem como público-alvo 100% da 

população penitenciária brasileira, recolhida em unidades masculinas, femininas e psiquiátricas. 

As ações de atenção básica são desenvolvidas por equipes multiprofissionais (médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e auxiliar de consultório odontológico), articuladas as redes assistenciais de Saúde. As equipes têm como atribuições fundamentais: 

planejamento das ações de saúde; promoção e vigilância; trabalho interdisciplinar em equipe. 

 

Programa Estratégico de Ações Afirmativas para a População Negra 

 Programa elaborado por um grupo de trabalho formado por representações do governo e da sociedade civil visando a promover ações que subsidiem o 

Programa Nacional de DST e Aids no desenvolvimento de políticas de enfrentamento da epidemia  direcionadas à população negra.  

Visa i) Combater a discriminação racial, étnica e de gênero; ii) Pesquisar as relações entre racismo, sexismo e vulnerabilidade ao Hiv/AIDS; iii) Promover a 

igualdade por meio de programa de ações afirmativas; iv) Fazer cumprir o Decreto N° 4.228, de 13 de maio de 2002. 

Os objetivos são: a) Ampliar acesso aos serviços, insumos e informação em HIV/aids para a população negra; b) Aplicar a política de Ações Afirmativas e a 

promoção da igualdade racial em todas as atividades, internas e externas do Programa Nacional de DST e Aids; c) Fortalecer as redes de solidariedade pela 

formação de novas parcerias e mobilização de parceiros, incluindo organizações da sociedade civil, universidades, centros de pesquisa, estabelecimentos de 

ensino e capacitação e OSC; d) Aprimorar os sistemas de informação para o monitoramento da atenção à saúde da população negra. 

- Articular as capacidades institucionais dos diferentes atores envolvidos para promover pesquisa, educação e comunicação no combate ao racismo, sexismo 
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e outras formas de discriminação e sua interface com o HIV/AIDS, e e) Disseminar boas práticas de superação do racismo, sexismo, intolerância e 

discriminação, incluindo a discriminação contra portadores de HIV/aids. 

 

Programa Integrado de Ações Afirmativas – Brasil AFROATITUDE 

O Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros (Programa AFROATITUDE), uma iniciativa do Ministério da Saúde juntamente com a  Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e do MEC, através da Secretaria de Educação 

Superior é realizado em parceria com Universidades que possuam a ação afirmativa de reserva de vagas/cotas para negros no sistema de ingresso. 

 Esse Programa visa ao fortalecimento das práticas de implementação de ações afirmativas inclusivas, sustentáveis e permanentes, por meio do apoio a ações 

diversas nos âmbitos acadêmico e assistencial, destinadas a estudantes universitários negros e cotistas "socialmente precarizados". O Programa também está 

voltado para a luta contra o HIV/Aids como uma estratégia que envolve diferentes atores sociais. Tem, entre seus objetivos específicos, o seguinte: a) 

Viabilizar, por meio de recursos diversos, numa perspectiva multidisciplinar e multissetorial, a permanência do estudante universitário negro em seu curso; 

b) Desenvolver e implementar ações afirmativas quanto à diversidade cultural, social, de gênero, étnica, de orientação sexual e outros, na perspectiva da 

educação de pares e de propiciar o protagonismo dos negros no processo; c) Propiciar oportunidades de participação dos estudantes negros em projetos de 

pesquisa, extensão e monitoria, desenvolvidos pelos professores e estudantes da universidade focados nas questões específicas dessa população; d) 

Contribuir para a formação de estudantes negros como promotores de saúde e de qualidade de vida, e para a produção de conhecimentos no campo da 

prevenção, aconselhamento e assistência as DST/Aids e e)  Contribuir para a implementação do Programa “Saúde e Prevenção nas Escolas”, proposto pelo 

Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. 
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2.2.3 -MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

 

AÇÕES 
METAS 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

123 g MEC Anteprojeto de Lei 
7200/06 de  
Reforma do Ensino 
Superior  

Regulamentação do ensino superior brasileiro Nacional 2004 Em discussão Em andamento 

123 g MEC PROUNI Destinação de bolsas de estudos a alunos que 
realizaram a educação básica em escolas 
públicas, reservando 30% para alunos negros e 
indígenas. 

Nacional/ 
Instituições de 
Ensino Superior 
privadas 

2004 (nov). Em andamento Permanente 

122 MEC Monitoramento da 
implantação de 
políticas de ações 
afirmativas nas IES 
públicas federais e 
estaduais 

Banco de dados sobre as ações afirmativas 
para a população negra nas IES públicas 

Nacional 2004 Encerrada Encerrada 

129, 136 MEC PROLIND 
 
 

Programa de Formação de professores 
indígenas em nível superior- Licenciaturas 
interculturais 

Edital 2005 Em andamento   Permanente 

122 SESU/SEPPIR Ante Projeto de Lei 
73/99 (3627/04) 

Constituição do Comitê Interministerial de 
Políticas de Ações Afirmativas para 
implementar um sistema de reserva de vagas 
nas IFES – (Projeto de Cotas ) destinando  
percentual de vagas nas IFES para estudantes 
de escolas públicas, negros e indígenas. 

Nacional/ 
Instituições federais 
de ensino superior 
(IFES) 

2004 Projeto em tramitação no  
Congresso Nacional 

Em andamento 

122 SESU/SEPPIR Oficinas Temáticas 
Itinerantes de Ações 
Afirmativas nas 
IFES 

Foram realizadas 20 Oficinas Temáticas nas 
IFES em 2004 

Nacional 2005 Realizada Encerrada 

123 g SECAD Programa Conexões 
de Saberes 

Estimular uma maior articulação entre a 
instituição universitária e as comunidades 
populares, proporcionando trocas de saberes, 
experiências e demandas entre as duas partes. 

31 IFES  2004 (dez) Em andamento Permanente 
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AÇÕES 
METAS  
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

117, 123 g SECAD Diversidade na 
Universidade 

Projetos Inovadores de Cursos: promoção do 
acesso de afrodescendentes e indígenas ao 
ensino superior 

Sete estados: BA, 
MA, MG, RJ, SP, 
MT, MS 

2002 Em andamento Encerrada 

117, 123 (g) SECAD Diversidade na 
Universidade 

Ações de fortalecimento institucional da 
temática da diversidade étnico-racial 

Nacional 2004 Em andamento Encerrada 

117, 123 (g) SECAD Diversidade na 
Universidade 
 

Estudos e Pesquisas  Nacional 2004 Em andamento Encerrada 

117, 118, 119, 
124, 135 e136 

SECAD/ 
SPM/SEPPIR 

Educação para a 
Diversidade e 
Cidadania 
 

Valorização da Diversidade no espaço escolar; 
distribuição de material didático-pedagógico; 
qualificação de profissionais da educação em 
Educação para diversidade e cidadania; prêmio 
para monografias sobre o tema. 

Nacional 1ª. edição em 
2006 
 
2ª. edição em 
2008 

Em andamento 
 
 
 

Permanente 

93 
118 

SECAD/SESu UNIAFRO – 
Programa de Ações 
Afirmativas para a 
População Negra 
nas Instituições 
Públicas de 
Educação Superior  

Formação de professores na Lei 10639/03; 
Estudos e Pesquisas; Ações de permanência 
para estudantes afro-brasileiros; Publicação de 
material didático e para-didático 

Nacional/ IES 
públicas  

1ª. edição/ em 
2005 – 2ª. 
edicção em 2006 
3ª. edição em 
2008  

 
Em andamento  
 

Permanente 

123 g SESu Projeto de extensão 
universitária para a 
inclusão (PROEXT) 

Abrange programas e projetos de extensão 
universitária com ênfase na inclusão social. 

Nacional/ Edital 
Instituições federais 
de ensino superior 
(IFES) 

2003 Em andamento Permanente  

118, 121, 126, 
124,  

SEDH/MEC 
 
 

Elaboração do 
Plano Nacional de 
Educação em 
Direitos Humanos 
(PNEDH) 

Sistematização, na forma de um plano 
nacional, de um conjunto de programas/ações 
de educação em direitos humanos. 

Nacional/ Governo 
federal e ONGs 

1ª. edição e 2003 
 
2ª. edição em 
2005 

Realizada Encerrada 

123 (d) INEP Censo Escolar Inclusão critério de identificação racial Nacional/ Escolas do 
ensino médio 

2005 Em andamento Permanente 

118 SEB Programa Nacional 
de Avaliação do 
Livro Didático 
Educação Básica 

Avaliação dos conteúdos dos livros, 
observando possível veiculação de estereótipos 
étnico-raciais 

Nacional/ Escolas 
públicas do ensino 
médio 

1998 Em andamento Permente 
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AÇÕES 
METAS  
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

129 
130 

PARCERIA 
MEC/SEDH 

Programa Ética e 
Cidadania 

Estimula a criação de fóruns de ética e 
cidadania e a formação de professores e alunos 

Nacional/ Escolas 
públicas 

2004 Realização de 7 
seminários regionais,  

Permanente 

118 SEB Reelaboração dos 
Parâmetros 
Curriculares para o 
Ensino Médio 
(PCN e PCN+) 

Revisão incluindo a perspectiva da diversidade Nacional/ Escolas 
públicas do ensino 
médio 

2004 Realizada Permanente 

118, 127  
 
SECAD 
 
 

Programa 
Diversidade na 
Universidade 

Constituição de um GT para o 
desenvolvimento de um plano para a inserção 
curricular das Diretrizes Nacionais de Ensino 
das Relações Étnico-Raciais e Ensino de 
História e Cultura Afro e Africana 

Nacional 2004 Realizada Encerrada 

121 PARCERIA 
MEC/SEPPIR 

Programa Brasil 
Quilombola 

Desenvolver ações específicas de formação de 
professores para essas áreas, fóruns estaduais 
para acompanhar essa formação, ampliação e 
melhoria da rede escolar e a produção e 
aquisição de material didático para quilombola.

Nacional 2003 Em andamento Permanente 

126 MEC/ 
SEDH 

Programa de 
Formação Cultura  
de Paz 

Projeto de apoio à qualidade da educação, ação 
de valorização das diversidades no cotidiano 
escolar 

Quatro estados 2004 Em andamento Permanente 

125 MEC Comitê de Direitos 
Humanos 

Discussão, acompanhamento e proposição de 
ações na área de Educação em Direitos 
Humanos 

Nacional, com 
representação de 
todas as secretarias e 
autarquias do MEC 

2004 (julho) Em andamento Continuidade 

125 MEC Câmara Temática 
para a Diversidade 
na Educação 

Visa integrar as diversas ações relativas ao 
tema em curso no MEC 

MEC 2004  Em andamento Permanente 

125 MEC Comitê de 
Educação Escolar 
Indígena 

Monitoramento das políticas do MEC na área 
de educação indígena 

Nacional  Em andamento Permanente 

123 g MEC  
 
 
 
 

Programa Milton 
Santos de Acesso 
ao Ensino Superior 
- PROMISAES 

Destinação de bolsas de estudo para estudantes 
estrangeiros carentes do PEC-G  (atendimento 
prioritário a estudantes africanos e sul –
americanos)  

Nacional/ 
Instituições federais 
de ensino superior 
(IFES) 

2004   
Em andamento 

Permanente 
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Ações/Metas 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

123 d MEC / INEP Programa de 
Avaliação da 
Educação Nacioanl 
ENEM/ SAEB 

Inclusão critério de identificação racial Nacional/ Escolas do 
ensino médio 

1998 Em andamento Permanente 

117, 124, 129 MEC  
 
 
 

Programa de 
Identidade Étnica e 
Patrimônio Cultural 
dos Povos 
Indígenas 

Formação de Professores Indígenas 
(licenciaturas interculturais); produção 
material didático; inclusão da temática étnico-
racial nas licenciaturas. 

Nacional 2004 Em andamento Permanente 

124 MEC Programa 
Diversidade na 
Universidade 
 
 

Educação Escolar Indígena -  
 Sistematizar informações quantitativas e 
qualitativas a respeito da demanda e oferta de 
ensino médio em terras indígenas, com 
objetivo de construir os Referenciais político- 
pedagógicos para a oferta de ensino médio em 
terras indígenas  

Nacional 2004 Realizada Encerrada 
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Apresentação dos Programas e Ações do Ministério da Educação 

Comitê de Direitos Humanos 

Instituído em 2004, o Comitê de Direitos Humanos no MEC  do Ministério objetiva a)  subsidiar a formulação de políticas de educação em direitos humanos; 

b)  monitorar o cumprimento das medidas relativas às ações do Ministério em direitos humanos; c)  incentivar a transversalidade de políticas governamentais 

referentes a direitos humanos; d)  emitir pareceres sobre programas, projetos,  legislação e normas relativos aos direitos humanos; e)  contribuir para o 

desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação em direitos humanos, no âmbito deste Ministério e em conjunto com as diferentes esferas do 

sistema educacional brasileiro; e f) propor e criar comissões, subcomissões temáticas e grupos de trabalho. 

O Comitê é constituído por representantes dos programas, projetos e ações envolvendo a temática de direitos humanos desenvolvidos pelas Secretarias e 

entidades vinculadas do Ministério da Educação. 

 

Câmara para a Diversidade na Educação 

Em 2004, por meio da Portaria no. 695, foram criadas as Câmaras Temáticas para a Integração, com o objetivo de institucionalizar mecanismos para a 

adequada integração das ações a cargo dos diferentes órgãos do Ministério da Educação e entidades a ele vinculadas. A Câmara para a Diversidade na 

Educação é composta por: a) um representante da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (coordenador); b) um representante da 

Secretaria de Educação Básica; c) um representante da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; d) um representante da Secretaria de Educação 

Superior; e) um representante da Fundação Joaquim Nabuco. 
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Comitê de Educação Escolar Indígena 

O Comitê de Educação Escolar Indígena tem como função monitorar as políticas do Ministério da Educação na área de educação indígena. Atuou na 

discussão sobre o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas e encaminhou documento à Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação solicitando a regulamentação da educação indígena. Resultaram desse processo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar 

Indígena, aprovadas em 1999. 

Inclusão do critério racial em levantamento de dados educacionais nacionais 

Uma medida que há tempo vem sendo solicitada para o devido acompanhamento da situação étnico-racial do país é a inclusão, nos levantamentos censitários 

e de dados educacionais, de critérios de identificação étnico-raciais. Atualmente, este quesito é utilizado no SAEB, ENEM e Exame Nacional de Cursos. Em 

2005, ele fará parte também dos levantamentos realizados no Censo Escolar. 

Censo Escolar 2005 

A partir de 2005, o Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC) apresentará, pela primeira vez, a 

definição de cor e raça, que será preenchida pelo próprio aluno ou pelos pais, caso o estudante seja menor de idade. Essa ação foi denominada pelo governo 

federal como Mostre sua Raça, Declare sua Cor. 

O censo abrange a educação básica em seus diferentes níveis, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, além do ensino regular, da 

educação especial e da educação de jovens e adultos nas redes pública e privada. Seus dados são utilizados em diversos programas implementados pelos 

ministérios da Educação, da Saúde, dos Esportes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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Programa Nacional do Livro Didático para a Educação Básica 

Assim como vinha sendo realizado no âmbito do ensino fundamental, o Ministério da Educação começou, em 2005, a distribuir livros didáticos do ensino 

médio, inicialmente para escolas públicas do Norte e Nordeste. Os livros utilizados pelo MEC também serão submetidos a uma avaliação nacional, atentando 

para a possível veiculação de estereótipos e discriminação étnico-raciais. 

 

Revisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) foram elaborados em 1998, seguidos dos PCN+. A partir de julho de 2004, iniciou-se 

uma revisão desses dois textos, sob a responsabilidade de um conjunto de especialistas de várias áreas do conhecimento. Foram então elaborados textos 

comentando os PCN e PCN+, resultando no documento “Orientações Curriculares para o Ensino Médio”. Esse material foi divulgado, de outubro a 

dezembro de 2004, em cinco seminários regionais e um seminário nacional, este último com participação da SECAD. Constatou-se que a questão da 

diversidade, nas suas várias dimensões - étnico-racial, ambiental, regional - não estava contemplada de modo satisfatório em nenhum dos documentos. Como 

conseqüência, na elaboração da revisão dos PCN e PCN+, prevista para o primeiro semestre de 2005, há indicação da inclusão da temática da diversidade 

étnico-racial e ambiental nos documentos finais a serem produzidos. 

 

Anteprojeto de Lei de Reforma da Educação Superior ( 7200/06) 

Ao final de 2003, foi elaborado o documento “Bases para o enfrentamento da crise emergencial das universidades federais e roteiro para a reforma 

universitária brasileira”, formulado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, criado em outubro de 2003 no âmbito do governo federal. No início de 2004, 
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seminários nacionais e regionais foram realizados com o objetivo de discutir e elaborar um anteprojeto de lei de reforma universitária a ser apresentado ao 

Congresso Nacional. Finalmente, em dezembro de 2004, foi apresentado o anteprojeto de reforma da educação superior.  

No que se refere às políticas de igualdade de acesso e permanência, o anteprojeto de reforma propõe que se estabeleçam políticas de ação afirmativa que 

utilizem como possíveis critérios de seleção o pertencimento racial/étnico dos candidatos, entre outros. No seu art.4o, quando trata da educação superior 

como um todo, define-se que a educação superior seja regida, entre outros, pelo preceito de aplicação de políticas e ações afirmativas na promoção da 

igualdade de condições, no âmbito da educação superior, por critérios universais de renda ou específicos de etnia, visando a inclusão social dos candidatos. 

Ainda, no intuito de garantir autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, é assegurado às universidades, no art.16, inciso IX, estabelecer 

normas e critérios para seleção, admissão e exclusão de seus estudantes, assim como aceitação de transferências. 

Outro avanço do anteprojeto foi a incorporação de demandas dos cursinhos pré-vestibulares populares, como a isenção nas taxas de inscrição para o 

vestibular. A prática vinha sendo adotada por algumas IES, mas agora pode ser generalizada a todas as demais. No capítulo relativo às instituições de 

educação superior, na Seção que se referente à universidade, em seu art.14, inciso II, estabelece-se no anteprojeto que a mesma, seja ela pública ou privada, 

deve oferecer inscrição gratuita para exame de acesso à educação superior para estudantes de baixa renda, conforme regulamento. 

Vale ainda ressaltar, do anteprojeto, a subseção referente à assistência estudantil, onde se estabelece, no art.52, parágrafo único, que a seleção de estudantes 

deverá observar uma proporção mínima de autodeclarados negros e indígenas, igual à sua proporção na população, segundo o último Censo do IBGE. 

 

Programa Universidade para Todos - PROUNI 

Outra proposta de financiamento público de instituições privadas foi o Programa Universidade para Todos. Instituído por meio da medida provisória no. 213 

em 10/09/2004, o Programa é destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais (de 50%) para cursos de graduação e seqüenciais, em instituições 

privadas de ensino superior. 
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O público atingido pelo programa abrange: estudantes que realizaram o ensino médio exclusivamente em escola pública ou com bolsa integral em instituição 

particular; estudantes portadores de necessidades especiais; professores da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura e pedagogia. O programa 

também prevê a destinação de um percentual das bolsas de estudo para estudantes negros e indígenas, definido de acordo com a proporção desses grupos nos 

Estados, segundo o último censo do IBGE. 

Para concorrer à bolsa integral, o estudante deverá ter uma renda per capita familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio. Para concorrer à bolsa 

parcial, deverá ter uma renda per capita familiar de, no máximo, três salários mínimos. A pré-seleção do MEC, além de considerar os critérios acima citados, 

utilizará os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em seguida, as instituições de ensino superior realizarão a seleção final. Ao todo, 

foram destinadas, no primeiro ano  113.031 bolsas, sendo 38.413 através do sistema de cotas para afro-descendentes e indígenas. 

 

Programa de Apoio à Extensão Universitária voltado às Políticas Públicas (PROEXT)  

O PROEXT 2004/SESu-MEC abrange programas e projetos de extensão universitária com ênfase na inclusão social, visando aprofundar uma política que 

fortaleça a institucionalização das atividades de extensão nas instituições federais de ensino superior. Por Programa entende-se um conjunto de projetos e/ou 

outras atividades de extensão vinculados, de caráter orgânico-institucional, com clareza de diretrizes e voltados a um objetivo comum. Por Projeto entende-se 

um conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico, que visam alcançar determinados objetivos num 

período de tempo pré-estabelecido. 

O objetivo geral do PROEXT é apoiar as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) no desenvolvimento de programas e/ou projetos de extensão que 

contribuam para a implementação e para o impacto de políticas, potencializando e ampliando patamares de qualidade das ações propostas, projetando a 

natureza das mesmas e a missão da universidade pública, e dirigindo recursos para atividades específicas dos programas e projetos. O PROEXT 2004 
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objetiva também dotar as IFES de melhores condições de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse 

programa. 

 

Programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES 

O Programa propõe conceder bolsas de estudos nas instituições federais de ensino superior brasileiras a estudantes de países em desenvolvimento, em 

especial de nações africanas. As bolsas serão de R$500,00/mês, pelo período de um ano. A proposta é que sejam oferecidas 100 novas bolsas a cada ano. O 

bolsista também terá direito à assistência médica, odontológica e farmacêutica no Sistema Único de Saúde. 

 

Monitoramento da implantação de políticas de ações afirmativas 

A SESu realizou nos anos de 2005 e 2006  uma consulta às Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior acerca de seus sistemas de ingresso e 

programas para permanência de alunos nas instituições que se caracterizem como políticas de ação afirmativa. Um dos principais objetivos da ação é 

acompanhar a implementação da  ação afirmativa de  reserva de vagas nas instituições. 

 

Anteprojeto de Lei 73/99  que institui o sistema de reserva de vagas nas IFES 

O Comitê Interministerial de Políticas de Ações Afirmativas foi instituído em 2003, com o objetivo de desencadear a implementação de um sistema de 

reserva de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), como propõe o Projeto de Lei no. 3.627/04. Tal projeto destina um percentual de vagas 

nas IFES para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas. Uma síntese do mesmo é apresentada a seguir. 
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Sistema Especial de Reserva de Vagas 

Está em tramitação no Congresso Nacional a Lei de no. 3.627/04, que propõe a instituição do Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes egressos 

de escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação superior. Caberá às instituições públicas federais de 

educação superior destinar, nos concursos de seleção para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo cinqüenta por centro de suas vagas para estudantes 

que tenham realizado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessas vagas, será destinada uma proporção mínima para negros e indígenas 

de acordo com sua representação em cada Unidade da Federação, em consonância com o último Censo do IBGE. 

O acompanhamento e avaliação do Sistema estarão sob responsabilidade do MEC e SEPPIR, ouvida a FUNAI. Está prevista, ainda, a revisão do Sistema no 

prazo de dez anos. Em tramitação no Congresso Nacional o Anteprojeto de Lei foi apensado ao nº 73/99 e aguarda votação nas duas Casas Legislativas, 

desde 2004.  

Oficinas Temáticas Itinerantes de Ações Afirmativas 

No intuito de desenvolver e aprofundar as discussões e propostas de ações afirmativas nas instituições federais de ensino superior, foram realizadas 20 

oficinas temáticas em diversos estados. As oficinas procuram criar um canal de reflexão e diálogo entre governo, comunidade acadêmica e sociedade civil, 

sensibilizando para a importância das ações afirmativas e a troca de informações e experiências, voltadas não apenas para o acesso, mas também a 

permanência e conclusão dos estudos. 
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Programa de Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas 

Esse programa tem como objetivo geral garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das 

sociedades indígenas. Especificamente, seu objetivo é reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista, a fim de coordenar e fortalecer 

políticas de promoção social específicas e adequadas aos povos indígenas e promover o monitoramento e a proteção ambiental de terras indígenas. 

Em 2004, a Coordenação programou 16 seminários estaduais, com o objetivo de avaliar a disponibilidade e a qualidade de ensino fundamental e médio. 

Foram analisadas também as possibilidades de acesso e permanência de estudantes indígenas no nível superior de ensino. Durante os seminários foram 

divulgadas as culturas indígenas para todos os outros segmentos da sociedade nacional, como forma de valorizar a diversidade sociocultural no Brasil. 

A Coordenação também apoiou a produção e distribuição de material didático, de autoria indígena, em línguas indígenas, bilíngües e em português, para uso 

nas escolas indígenas.  

 

Programa Educação para a Diversidade e Cidadania 

O programa Educação para a Diversidade e Cidadania tem como objetivo mais amplo combater as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 

geracional, regional e cultural no espaço escolar. As ações específicas em desenvolvimento dentro do programa são: a) apoio a Atividades Educacionais de 

Valorização da Diversidade no Espaço Escolar; b) apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania; c) 

apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania; d) apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em 

Educação para Diversidade e Cidadania; e) apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade – Programa Diversidade na 

Universidade; f) concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania.  
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A ação de apoio a atividades educacionais de valorização da diversidade no espaço escolar tem como finalidade apoiar a implementação de ações educativas 

complementares que visem o acesso, o reingresso e a permanência de alunos ao sistema educacional, que enfrentem as diferentes formas de violências na 

escola, bem como a participação da família na melhoria da freqüência e desempenho escolar dos alunos. As atividades nesse âmbito podem abordar 

educação sexual, educação para a saúde, entre outras, constituindo-se em instrumentos para o enfrentamento das diferentes formas de expressão das 

violências na escola e para a valorização da diversidade, em suas múltiplas dimensões, dentro e a partir da escola. 

A ação de apoio à distribuição de material didático-pedagógico sobre educação para diversidade e cidadania tem como finalidade apoiar a produção, 

distribuição e difusão de materiais didático-pedagógicos com conteúdos e atividades que possam ser desenvolvidas em sala de aula, auxiliar o professor no 

desenvolvimento de sua prática pedagógica e/ou ampliar o acervo de publicações da escola sobre questões referentes à valorização da diversidade étnico-

racial, de gênero, de orientação sexual e diferenças culturais, dentro e a partir da escola. 

O apoio a projetos educacionais inovadores voltados à educação para diversidade e cidadania abrange a assistência técnica, financeira e pedagógica a 

projetos educacionais que objetivem enfrentar as questões relacionadas à educação para diversidade e cidadania, em suas múltiplas dimensões - social, 

cultural e ambiental, de forma inovadora.Os projetos poderão prever, entre outros quesitos: a) elaboração e distribuição e difusão de materiais sobre as 

temáticas de educação para diversidade e cidadania; b) desenvolvimento de parâmetros curriculares em consonância com a LDB, em seu artigo 26a; c) 

criação de redes de jovens e adultos de diferentes níveis de ensino, voltadas a ações em suas comunidades de origem; d) estímulo ao protagonismo juvenil no 

ambiente educacional. 

A ação de apoio à qualificação de profissionais da educação em educação para diversidade e cidadania abrange atividades de formação e/ou capacitação de 

profissionais em educação, pertencentes aos níveis federal, estadual e municipal, tais como fóruns, encontros, palestras, seminários ou oficinas com a 

participação de especialistas de reconhecido saber sobre o tema, enfocando especialmente a diversidade em suas múltiplas dimensões. 
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A concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania tem como objetivo apoiar e incentivar permanentemente a produção 

de monografias sobre educação para diversidade e cidadania, valorizando a diversidade em suas múltiplas dimensões – ambiental, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual e diferenças culturais - dentro e a partir da escola, por meio de concursos nacionais. 

A ação de apoio à valorização da diversidade no acesso e na permanência na universidade está direcionada a jovens e adultos de grupos específicos, como 

negros e indígenas, além de alunos de baixa renda egressos de escolas públicas. Nesse sentido, tem como finalidade apoiar esses alunos por meio do 

fortalecimento do processo de aprendizagem, através de reforço escolar, orientação vocacional, cursos pré-vestibulares adaptados para a realidade destes 

grupos, e apoiar sua estada na universidade. Pretende-se, com isto, ampliar e solidificar a gama de conhecimentos desses segmentos para que possam acessar 

a Universidade e ainda contribuir para uma permanência com qualidade de acompanhamento e aprendizagem no ensino superior. 

 

Programa Diversidade na Universidade 

O Programa, criado parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (PID), visa a estimular projetos de formação de grupos socialmente 

desfavorecidos, especialmente da população afro-descendente e indígena, para que concluam o ensino médio e cheguem ao ensino superior. São 

desenvolvidos estudos e pesquisas sobre a diversidade étnico-racial; oferecido apoio financeiro a Projetos Inovadores de Cursos (PIC), que promovem o 

acesso à educação superior; projetos de educação em comunidades quilombolas; e ações de fortalecimento institucional da temática da diversidade étnico-

racial. 

De 2002 a 2006, o programa beneficiou mais de 6.000 alunos em nível nacional. Como parte das ações de fortalecimento da temática étnico-racial, foram 

realizados dez Fóruns Estaduais "Educação e Diversidade Étnico-Racial", abrangendo cerca de 10.000 (dez mil) pessoas, entre profissionais da educação, 

representantes dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB´s), ativistas do movimento negro. Os Fóruns tem o objetivo de colocar a temática na agenda 

de discussões dos gestores públicos, especialmente daqueles ligados à educação. Um de seus objetivos específicos é a difusão e implementação da Lei no. 
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10.639, de 9 de janeiro de 2003, que versa sobre a inclusão no currículo oficial da rede de ensino da temática `História e Cultura Afro-Brasileira e Africana´ 

e estabelece as Diretrizes Curriculares para a implementação da mesma, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

no.9394/96.  

Programa Conexão de Saberes 

O Ministério da Educação, a partir de experiência desenvolvida no Rio de Janeiro, criou, em dezembro de 2004, o Programa Conexões de Saberes: diálogos 

entre a universidade e as comunidades populares. Seu objetivo é estimular uma maior articulação entre universidades e comunidades populares, propiciando 

troca de saberes, experiências e demandas. O programa pretende incorporar os novos estudantes que chegam à universidade ao mundo acadêmico, 

estimulando seu envolvimento em ações coletivas nos seus locais de origem. 

Em um primeiro momento, o programa será implantado em cinco universidades: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal de Pernambuco. Cada universidade terá um núcleo formado por 

dois coordenadores locais e vinte e cinco bolsistas, contando com membros docentes e discentes voluntários. Os bolsistas serão formados no campo da 

metodologia de pesquisa, para em seguida atuarem nos locais e projetos selecionados. Serão realizados diagnósticos dessas regiões, reunindo indicadores 

sociais e mapeamento de instituições sociais existentes, além de uma identificação das demandas locais e identificação das famílias em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

 

UNIAFRO – Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Públicas de Educação Superior  

Foi assinado em novembro de 2004, um Acordo de de Cooperação entre o MEC e os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros- NEABs para o desenvolvimento 

de programas e projetos de ações afirmativas para a população negra. Buscando reunir ensino, pesquisa e extensão universitária com ênfase na inclusão 
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social, visa aprofundar as políticas de ação afirmativa para a população negra que fortaleça a institucionalização das atividades dos Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros (NEABs) ou grupos correlatos das instituições de ensino superior. 

Os programas e projetos deverão abranger aos seguintes eixos: publicação; formação de professores/profissionais de educação; acesso e permanência. O 

primeiro edital foi lançado em 2005 e atendeu 18 Núcleos de IES federais e estaduais, a segunda edição, em 2006, atendeu 22  Núcleos. Está em andamento 

o 3º edital. 

Programa Ética e Cidadania 

O "Programa Ética e Cidadania – construindo valores na escola e na sociedade", lançado em, em uma parceria entre o MEC e a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República. Como parte do Programa, foi elaborada uma publicação com orientações sobre como trabalhar os 

temas da ética e cidadania nas escolas, divididos em quatro módulos: ética; convivência democrática; direitos humanos; inclusão social. A proposta é que 

cada escola crie Fóruns Escolares de Ética e Cidadania, como espaço de discussão e fortalecimento das ações na área. Em 2004, o MEC distribuiu materiais 

para 26.326 escolas públicas, localizadas em 224 municípios com mais de 100.000 habitantes. Para a disseminação do Programa, também foram realizados 

sete seminários regionais em 2004. 

No momento, foi iniciado o processo de institucionalização do Comitê Gestor do Programa Ética e Cidadania, composto por representantes da Secretaria de 

Educação Básica, Secretaria de Educação à Distância, Secretaria de Educação Especial, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, representantes da UNDIME, do CONSED e da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O Comitê tem 

como objetivo apoiar a constituição dos Fóruns Escolares nas escolas, apoiar a ação dos educadores, fornecendo recursos didáticos e promovendo a troca de 

experiências entre os participantes. Até o final de fevereiro de 2005, existiam 505 escolas cadastradas em todo o país. 

   

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 
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Como resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, instituído em maio de 2003, foi elaborado o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos. A primeira versão do PNEDH contou com a participação de diversas instituições da sociedade civil vinculadas 

a proteção dos direitos humanos e apresentada em forma de documento em dezembro de 2003. Em 2004, o documento foi revisado e sistematizado e 

atualmente está em processo de consolidação para a definição do documento final. 

 

Projeto Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz.  

Elaborado em 2004, é uma iniciativa que integra o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Unesco. Tem como objetivo maior 

fomentar metodologias em educação nesta temática e sua inserção no projeto pedagógico das unidades escolares, junto à população de adolescentes e de 

jovens que, majoritariamente, freqüenta os ensinos fundamental e médio das escolas públicas do país. Sua premissa é o envolvimento de gestores, 

organizações da sociedade civil, professores, jovens e familiares em cada localidade e estado selecionados para o projeto-piloto (Distrito Federal e uma 

cidade em cada um dos seguintes estados: Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco). Os focos do projeto são a elaboração de metodologias para a 

formação de educadores para a Paz, a mediação de conflitos e a mobilização social, bem como a promoção do protagonismo juvenil, visando ao 

fortalecimento da capacidade de organização das juventudes. 

Integrando parceiros como o Unicef, as Secretarias de Educação Estaduais do Paraná, Distrito Federal, Ceará, e as entidades IBASE, Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra, UNDIME, CNBB - Setor de Juventude, CONSED, CONIC, Ministério da Justiça - Paz nas escolas, foram produzidos e 

distribuídos mais de 15 mil exemplares de duas publicações: “Sair do papel” e “Geração da Paz”, alcançando milhares de instituições educativas da 

sociedade civil e de escolas do ensino médio. 

 

Programa Brasil Quilombola 
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O Programa Brasil Quilombola tem como ações específicas a formação de professores para essas áreas, a realização de fóruns estaduais para acompanhar 

essa formação, a ampliação e melhoria da rede escolar e a produção e aquisição de material didático para quilombola. 

O Plano Plurianual de 2004 previu o desenvolvimento do Programa Brasil Quilombola, sob responsabilidade da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), mas em parceria com o MEC no que concerne ao atendimento escolar e capacitação de professores e outras 

atividades afins. O Programa tem como objetivo geral assegurar às comunidades remanescentes de quilombos o desenvolvimento econômico sustentável e a 

justiça social, bem como a propriedade de suas terras. 

As ações específicas estabelecidas no âmbito do MEC são as seguintes: a) Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades 

Remanescentes de Quilombos b) Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos, 

e c) Apoio à Distribuição de Material Didático e Paradidático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de 

Quilombos  
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2.2.4 -MAPEAMENTO DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO  

AÇÕES 
METAS 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

6 
 
 

MTE Plano nacional de 
qualificação 
Social e 
Profissional de 
Trabalhadores 
para o Acesso e 
Manutenção ao 
Emprego, 
Trabalho e Renda 
em Base Setorial  

Redução do desemprego e sub-
desemprego da população 
economicamente ativa.
Busca a inclusão social, redução da 
pobreza e a desigualdade social; e 
elevação da produtividade, a qualidade, 
melhoria dos serviços prestados e a 
competitividade do setor produtivo. 

Nacional 2003 Em andamento  Permanente 
 
 

104 
106 

MTE  Combate à 
Discriminação no 
Trabalho 

Desenvolver ações e apoios estratégicos a 
estas políticas, com a finalidade de 
contribuir para a consolidação de uma 
política nacional integrada de inclusão 
social e redução das desigualdades sociais 
com geração de trabalho, emprego e 
renda, promoção e expansão da cidadania.

Nacional  2005 Em andamento Permanente 

6 

MTE PlanTeQs 
(Qualificação 
Social e 
Profissional do 
Sistema Público 
de Emprego, 
Trabalho e 
Renda e 
Economia 
Solidária 
em Base 
Territorial) 
 

Desenvolvimento das ações de 
intermediação de mão-de-obra, 
qualificação social e profissional, 
orientação  profissional, certificação 
profissional, fomento às  atividades 
empreendedoras e informações sobre 
mercado de trabalho. 

Nacional 2003 Em andamento Permanente 
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AÇÕES 
METAS 
Durban 

PARCEIROS- 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

6 

MTE Qualificação e 
Assistência 
Técnica ao 
Jovem para o 
Empreendedoris
mo  

Desenvolver qualificação sócio-
profissional com foco no 
empreendedorismo como mecanismo de 
inclusão sócio-econômica, por meio de 
atividades autônomas, incubação de 
pequenas empresas, cooperativismo e 
associativismo. 

Nacional 2001 Em andamento Permanente 

135 
136 

MTE Formação de 
Formadores de 
Educação e 
Gestores 
Públicos em 
Economia 
Solidária  

Contribui para divulgar, promover, 
ampliar e reconhecer o modo de produção 
solidária. Dessa forma busca-se, por meio 
da educação, auxiliar o processo de 
mudança cultural e da base produtiva para 
outra forma de bem viver. 
 

Nacional 2005 Em andamento Permanente 
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Apresentação dos Programas e Ações do Ministério da Saúde 

Plano Nacional de Qualificação - PNQ 

 O PNQ  se constitui em um dos mecanismos de política Pública de trabalho e Renda no âmbito do FAT (Fundo do Amparo ao Trabalhador).  

Com o objetivo de garantir uma oferta de Educação Profissional Permanente que contribua para: a) Reduzir o desemprego e sub-desemprego da população 

economicamente ativa; b) - Inclusão social, redução da pobreza e a desigualdade social; c) - Elevar a produtividade, a qualidade, melhoria dos serviços 

prestados e a competitividade do setor produtivo, reduzindo inclusive os riscos de demissão. 

O Público alvo são grupos vulneráveis (pessoas desocupadas, em risco de desocupação, empreendedores urbanos e rurais, pessoas que trabalham em 

condições de autônoma, trabalhadoras domésticas, trabalhadores em empresas afetadas por processo de modernização tecnológica, privatização, 

trabalhadores egressos do sistema penal e jovens submetidos a medidas sócio-educativas, mulheres chefes de família, índiosdescendentes, afrodescendentes e 

pessoas acima de 40 anos entre outros. 

 O PNQ é financiado pelo FAT. Os recursos são repassados aos Estados, DF, ou parceiros por meio de convênios que exigem uma contrapartida, 

definida que na média tem se situado na faixa de 20% do valor conveniado. A avaliação é realizada por meio de: a) Acompanhamento técnico-gerencial; b) 

Supervisão técnica-operacional através de seminários, visitas técnicas e outros, e c)  Avaliação Nacional por meio de uma coordenação técnica e uma 

Comissão Nacional de Avaliação 

Combate à Discriminação no Trabalho 

 O Governo Federal vem desenvolvendo ações na direção da promoção de igualdade de oportunidades a grupos e populações socialmente excluídas, 

por meio da disseminação, fortalecimento institucional e articulação de políticas públicas que promovam a diversidade e a eliminação de todas as formas de 

discriminação. O Ministério do Trabalho e Emprego tem impulsionado ações e apoios estratégicos a estas políticas, com a finalidade de contribuir para a 
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consolidação de uma política nacional integrada de inclusão social e redução das desigualdades sociais com geração de trabalho, emprego e renda, promoção 

e expansão da cidadania. Essas políticas são desenvolvidas por meio de diversos programas do Sistema Público de Trabalho , Emprego e Renda, Economia 

Solidária, Relações do Trabalho, Fiscalização ao cumprimento das normas de proteção ao trabalhador e trabalhadora e de ampliação e aperfeiçoamento da 

rede de combate à discriminação no trabalho, além do Programa Brasil Gênero e Raça que incorpora a promoção da igualdade de oportunidades no trabalho 

e o combate a discriminação, fundamentada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, ascendência nacional ou origem social, de acordo com as 

Convenções nº 100 e nº 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, e outras discriminações, como idade, orientação sexual, estado de saúde, 

deficiência, cidadania e obesidade, através de ações educativas de sensibilização. O Programa está presente nas Delegacias e Subdelegacias Regionais do 

Trabalho, por meio dos Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação, criados pela Portaria do tem nº 604 de 01 de 

junho de 2000. 

 

PlanTeQs - Qualificação Social E Profissional Do Sistema Público De Emprego, Trabalho E Renda E Economia Solidária Em Base Territorial 

Os PlanTeQs abarcam ações em escala de qualificação de trabalhadores/as e são operacionalizados por meio de convênios celebrados com Governos 

Estaduais/Secretarias Estaduais de Trabalho, Prefeituras Municipais/Secretarias Municipais com mais de 200 mil habitantes. Eles contemplam ações e 

projetos circunscritos a um Território, com aprovação e homologação obrigatórias pela Comissão/Conselho Estadual de Trabalho/Emprego e pelas 

Comissões Municipais de Trabalho/Emprego referentes ao Território, que devem articular as demandas locais de qualificação, levantadas pelo poder público 

e pela sociedade civil organizada. O responsável pela gestão do PlanTeQ pode ser a Secretaria Estadual de Trabalho ou equivalente, ou a Secretaria 

Municipal de Trabalho. A partir da Resolução nº 466/2005 do CODEFAT, os PlanTeQs tornaram-se a dimensão qualificação no âmbito do Convênio 

Plurianual Único (CPU), que abarcam as atividades do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR), para garantia do desenvolvimento das 

ações de intermediação de mão-de-obra, qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação profissional, fomento às atividades 

empreendedoras e informações sobre mercado de trabalho naquele estado. 
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Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo  

Programa de concessão de linhas especiais de crédito objetiva atenuar as dificuldades de inserção e recolocação dos jovens no mercado formal de trabalho, 

aplicando e desenvolvendo ações e iniciativas que aumentem a probabilidade dos jovens obterem ocupação além de desenvolver qualificação sócio-

profissional com foco no empreendedorismo como mecanismo de inclusão sócio-econômica, por meio de atividades autônomas, incubação de pequenas 

empresas, cooperativismo e associativismo. 

O público alvo são Agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais. A ação atenderá a 

jovens com idade entre dezoito e vinte e nove anos, em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até meio 

salário mínimo. O Programa  da forma que está concebido, mediante concessão de crédito, exerce relevante papel na inserção e recolocação de jovens no 

mercado de trabalho.  

A estratégia de implementação adotada pelo programa é uma integração com os parceiros, tais como: o Sistema Nacional de Emprego - SINE, os agentes 

financeiros (Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica), o Programa Qualificação do Trabalhador e as entidades de assistência técnica ao 

empreendedor (ex: Sebrae). Pode-se considerar como alto o desempenho dos parceiros na execução das tarefas e no cumprimento das metas físicas 

acordadas. Os agentes oficiais de crédito são fundamentais para o alcance dos resultados obtidos pelo programa.  

A participação da sociedade civil organizada é alta e é feita por meio das comissões estaduais e municipais de emprego, órgãos de caráter tripartite e 

paritário, de significativa importância para a definição das diretrizes e do acompanhamento da implementação do programa.  
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Formação de Formadores de Educação e Gestores Públicos em Economia Solidária  

Objetiva garantir um processo estruturado e sistemático de formação de formadores/as, educadores/as e gestores/as públicos/as para atuação em economia 

solidária, visando a produção, multiplicação e disseminação de conhecimentos e inovações metodológicas e tecnológicas apropriadas ao desenvolvimento 

dos empreendimentos econômicos solidários. A estruturação de uma política pública de formação tem sido uma demanda constante dos empreendimentos e 

organizações da economia solidária, e emergiu como prioridade na Conferência Nacional de Economia Solidária, reforçada pela instituição do Comitê 

Temático de Formação e Assistência Técnica, dentro do Conselho Nacional de Economia Solidária CNES. 

Desde 2004, a SENAES/MTE desenvolve atividades de formação de formadores/as, educadores/as e gestores públicos para atuação em economia solidária, 

bem como parcerias para a formação em economia solidária junto a trabalhadores/as. Os processos formativos perpassam várias outras ações da SENAES, 

tais como: o apoio a empresas recuperadas por trabalhadores(as) em regime de autogestão; o fomento e fortalecimento de redes de cooperação; a 

disseminação de metodologias e articulação de Bancos Comunitários e Fundos Solidários; as Feiras de Economia Solidária; o mapeamento da economia 

solidária, entre outras. Em parceria com o Ministério da Educação e Cultura são desenvolvidas ações de formação em economia solidária para 

trabalhadores/as articuladas a iniciativas de Educação de Jovens e Adultos EJA, compreendendo os processos de alfabetização, elevação da escolaridade e 

educação continuada. 

A partir de 2008, a SENAES/MTE deve instalar, por meio de convênios com entidades da sociedade civil, Centros de Formação em Economia Solidária 

(CFES), que vão conferir um caráter mais estruturado à política de formação em economia solidária, ao concentrarem em uma estrutura permanente 

atividades e projetos antes executados de modo isolado, incluindo a formação de formadores/as, gestores/as e trabalhadores/as, a produção de metodologias, 

e a sistematização e publicação de material didático. 
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2.2.5 - Mapeamento das Ações e Programas do Ministério da Justiça - Secretaria Especial de Direito Humanos 
 

AÇÕES 
METAS 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

45/46/48/77/78/
79/80 

SEDH Plano Nacional de 
Direitos Humanos 
- PNDH 

Realização de seminários e consultas, 
elaboração de planos locais para e 
efetivação dos direitos humanos 

Nacional 2002 Em andamento Permanente 

125 SEDH Programa Brasil 
sem Homofobia 

Inclusão de referências à população 
GLBT no II Programa Nacional de 
Direitos Humanos 

Nacional 2004 Realizada Permanente 

48 
58 

SEDH Programa de 
Combate à 
Discriminação 
contra 
GLBT e de 
Promoção da 
Cidadania 
Homossexual 

Ações de apoio a projetos; de capacitação 
de profissionais de saúde, educação e 
segurança pública; disseminação de 
informações e expansão de centros de 
apoio a homossexuais vítimas de 
violência 

Nacional   Em andamento Permanente 

58 
 
90(b) 
99 

SEDH I Conferencia 
Nacional GLBTT 

constituição de marcos normativos que 
regulamentem a promoção dos direitos 
específicos da população homossexual e, 
ao mesmo tempo criminalizem 
comportamentos homofóbicos ainda 
presentes na sociedade brasileira31 

Nacional 2007 Em andamento Bianual 

95 SEDH Conselho Nacional 
de Combate à 
Discriminação 

Encaminhamento das denúncias de 
discriminação sofridas pela população 
negra, indígena e homossexuais. 

Nacional  Em andamento Permanente 

99/118/119/124
/135/136 

SEDH, MEC 
e Ministério 
da Justiça e 
Secretarias 
Especiais 

Plano Nacional de 
Educação em 
Direitos Humanos 
- PNEDH 
 

Sistematização de um conjunto  de 
programas/ações de educação em direitos 
humanos 

Nacional 2003 Em andamento Permanente 
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Ações Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

75/77 SEDH Legislação -
Decreto nº 
4.738, de 12 de 
junho de 2003 

Reconhecimento da competência do 
Comitê Internacional para a Eliminação 
da Discriminação Racial para receber e 
analisar denúncias de violação dos 
direitos humanos cobertos na mencionada 
Convenção. 

 

Nacional 2003 Realizada Permanente 

40/41/42/ 
43 
/44 

SEDH Povo Cigano Dia Nacional do Cigano; 
Cartilha  
“Povo Cigano  - O Direito em suas mãos” 

Nacional  2006/2008 Em andamento Permanente 

93/187 
188 

SEDH Indicadores de 
Direitos 
Humanos  
 

Criação de um Sistema Nacional de 
Indicadores de Direitos Humanos 

Nacional 2007 Em andamento Permanente 

160 
161 

SEDH Plano Nacional 
de Ações 
Integradas para 
a Prevenção e o 
Combate à 
Tortura 

Criação do Comitê Nacional para a 
Prevenção e o Combate à Tortura no 
Brasil 

Nacional 2006 Em andamento Permanente 

54 
55 

SEDH Conselho 
Nacional dos 
Direitos das 
Crianças e dos 
Adolescentes 

Elaboração de planos de enfrentamento da 
violência sexual; de prevenção e 
erradicação do trabalho infantil; de direito 
à convivência familiar e comunitária; e o 
Sistema Nacional de Atendimento Sócio-
Educativo (Sinase).  

Nacional 2002 Realizada Permanente 
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Ações Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 

/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

55/161/ 
162 

SEDH Programa de 
Erradicação do 
Trabalho 
Infantil  –PETI 

Ações para a retirada de crianças e 
adolescentes de 7 a 14 anos de situações 
de trabalho, especialmente dos 
considerados perigosos, penosos, 
insalubres ou degradantes 

Nacional  Em andamento Permanente 

54/62/74 
127 

SEDH Programa de 
Enfrentamento 
ao Abuso e à 
Exploração 
Sexual de 
Crianças e 
Adolescentes 

Diagnosticar o estágio, a distribuição 
geográfica e as causas da exploração 
sexual no Brasil; capacitar profissionais 
nas matérias de prevenção, defesa, 
responsabilização e atendimento às 
vítimas; e para receber e dar 
encaminhamento a denúncias de violação.

Nacional 2002  Em 2008 será 
realizado o  Iº 
Congresso Mundial de 
Enfretamento da 
Violência Sexual  

Permanente 
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Apresentação dos Programas e Ações da Secretaria Especial de Direitos Humanos 

 

PNDH - Programa Nacional de Direitos Humanos 

As diretrizes nacionais que orientam a atuação do Poder Público no domínio dos Direitos Humanos foram criadas em 1996, ano de lançamento do I 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I), estruturado em torno da garantia dos direitos civis e políticos. O plano foi revisado e atualizado em 

2002, quando houve lançamento do PNDH II, incorporando os direitos econômicos, sociais e culturais desde a perspectiva de indivisibilidade e 

interdependência, expressa na Declaração e Programa de Ação de Viena, bem como as propostas contidas na Declaração e no Plano de Ação de Durban. 

Ambos os programas foram construídos em diálogo com a sociedade civil, por meio de seminários e consultas aos atores sociais.  

 

Programa  Brasil sem Homofobia  

A afirmação dos direitos civis de homossexuais na agenda política nacional constitui-se em recente fenômeno na história da consolidação dos direitos 

humanos na cultura brasileira. O marco importante do tratamento da temática na esfera da administração pública ocorreu por meio da inclusão de referências 

à população GLBT no II Programa Nacional de Direitos Humanos, em 2002, e a criação do programa “Brasil sem Homofobia”, em 2004. Então as ações 

para a proteção do direito à livre orientação sexual ganharam maior consistência, abrangência e visibilidade. 

As “Paradas do Orgulho Gay”, organizadas pela sociedade civil com o apoio do Estado, contribuíram, ao longo dos últimos anos para a supressão da 

invisibilidade social da comunidade GLBT, afirmando direitos deste segmento populacional e alertando para as formas de violência, segregação e 

discriminação praticadas contra homossexuais. Para dar seguimento aos avanços realizados, o Estado brasileiro reconhece a necessidade de constituição de 
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marcos normativos que regulamentem a promoção dos direitos específicos da população homossexual e, ao mesmo tempo, criminalizem comportamentos 

homofóbicos ainda presentes na sociedade brasileira3, tendo em conta, especialmente, que homossexuais são alvos freqüentes de atos de violência e de 

homicídios.  

Com a próxima realização da I Conferência Nacional do segmento GLBT, convocada pelo presidente da República, em decreto de novembro de 2007; 

consolida-se uma conquista significativa para a afirmação dos direitos humanos no Brasil. 

 

 Programa Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, 

 Esse programa foi criado a partir de discussões realizadas pela sociedade civil com o Estado, comporta ações integradas para promoção da cidadania GLBT 

em todos os Estados brasileiros. O programa é constituído por ações de apoio a projetos de fortalecimento de instituições atuantes na área; de capacitação de 

profissionais de saúde, educação e segurança pública; de disseminação de informações sobre direitos do segmento GLBT e de expansão de centros de apoio 

e atendimento a homossexuais vítimas de violência. Dentre os resultados alcançados, destacam-se a  implementação de 47 Centros de Referência em Direitos 

Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia, em todos os estados do país, que disponibilizam atendimento jurídico, psicológico e social especializados, 

e a constituição de 12 Núcleos de Pesquisa de Promoção da Cidadania GLBT em universidades da rede públicas. 

 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

O Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD) é um órgão colegiado, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República, criado através do Decreto 3.952 de 2001.  
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Ao CNCD, compete propor, acompanhar e avaliar as políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e proteção dos direitos de indivíduos e grupos 

sociais e étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância.  Foi-lhe atribuído o acompanhamento dos casos que tramitam perante o 

Comitê de Eliminação de Discriminação - CERD, nos termos do artigo 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação de 1965 e ratifica pelo Brasil em 1968. 

Em 2004, o CNCD e a Sociedade Civil GLTB do país, numa articulação bem sucedida com outras pasta do Governo Federal, durante aproximadamente 

6(seis) meses de dedicação e trabalho intenso, apresentam a sociedade o Programa “Brasil Sem Homofobia”, que é a inclusão da perspectiva  da não-

discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, nas políticas públicas e estratégias de 

Governo a serem implantadas(parcial ou integralmente) transversalmente por seus diferentes Ministérios e Secretarias.  

 

O Conselho tem dialogado com as instituições universitárias estaduais e federais, órgãos públicos e privados, apresentando a transversalidade da 

discriminação racial no Brasil afim de sensibilizá-los na implementação de medidas de ações afirmativas para garantir a igualdade de oportunidade, seja na 

educação, emprego, saúde, alcançando até a carreira diplomática. 

O Conselho foi o primeiro órgão, pós a Conferência de Durban, criado com a finalidade de encaminhar as denúncias de discriminação sofridas pela 

população negra, indígena e homossexuais. 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é fruto do compromisso do Estado para com a concretização dos direitos humanos. Ao 

mesmo tempo em que aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH incorpora aspectos dos principais documentos 

internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, agregando demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade pela construção de 

uma cultura de paz, da democracia, do desenvolvimento e da justiça social. 



Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban – 30/05/2008  
 
 

49 
 

Assim como todas as ações na área de direitos humanos, o PNEDH resulta de uma articulação institucional envolvendo os três poderes da República, 

especialmente o Poder Executivo (governos federal,  estaduais, municipais e do Distrito Federal), organismos internacionais,  instituições de educação 

superior e a sociedade civil organizada.  

Ao longo de 2004, o PNEDH foi divulgado e debatido em encontros, seminários e fóruns em âmbito internacional, nacional, regional  e estadual.  Em 2005,  

foram realizados encontros estaduais com o objetivo de difundir o PNEDH, que resultaram em contribuições da sociedade para aperfeiçoar e ampliar o 

documento. Mais de 5.000 pessoas, de 26 unidades federadas, participaram desse processo que, além de incorporar propostas para a nova versão do PNEDH, 

resultou na criação de 14 Comitês Estaduais de Educação em Direitos Humanos e na multiplicação de iniciativas na área. 

Como resultado, lançou-se, em 2006, a atual versão do PNEDH que se destaca como proposta de um projeto de sociedade baseada nos princípios da 

democracia e da justiça social; de construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como processo a ser apreendido e vivenciado numa perspectiva 

de cidadania ativa. 

 

Criação do Dia Nacional do Cigano  

O decreto assinado em maio de 2006 pelo presidente Lula instituiu o 24 de maio como Dia Nacional do Cigano, com o objetivo de desmistificar a imagem 

dos ciganos e assegurar seus direitos junto à sociedade brasileira. Em 2008 a SEDH lançou a cartilha “Povo Cigano O Direito em suas mãos”, apoiada pela 

SEPPIR e o Ministério da Cultura. A cartilha, elaborada por representante da comunidade cigana, ensina o povo cigano a exercer, usufruir e garantir seus 

direitos. A meta é de que sejam realizadas 30 grandes reuniões estaduais entre clãs e poder público, para discutir seus direitos e abolir todos os preconceitos 

que existem na população.  
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Sistema de Indicadores de Direitos Humanos  

A ação visa criar um sistema de informações sólidas que permitam orientar o planejamento e aferir os efeitos das políticas governamentais relacionadas à 

defesa e promoção dos direitos humanos, bem como o grau de cumprimento dos tratados internacionais sobre a matéria. Neste sentido, atendendo a 

recomendações de comitês internacionais e a demandas da sociedade civil, o Estado brasileiro iniciou, em 2007, debate com o propósito de construção de um 

Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos. O primeiro seminário nacional sobre o tema, realizado em dezembro de 2007, discutiu com 

entidades da sociedade civil as diretrizes básicas para esse sistema. O encontro envolveu as duas principais instituições oficiais de pesquisa brasileiras, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), contando com a presença da Alta Comissária das 

Nações Unidas para Direitos Humanos, Louise Arbour, e do perito das Nações Unidas sobre o tema, Rajeev Malhotra. 

Plano Nacional de Ações Integradas para a Prevenção e o Combate à Tortura  

A instituição do plano destinadas a punir efetivamente a prática da tortura, bem como a fortalecer a vítima. As ações baseiam nas recomendações do relator 

especial, Nigel Rodley, apresentadas em 2001 na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Atualmente, onze estados brasileiros aderiram ao Plano, criando 

Comitês Estaduais destinados a promover a realização, na esfera local, das medidas nele previstas (como, por exemplo, a criação de ouvidorias específicas 

para os sistemas policial e carcerário, e a capacitação de entidades da sociedade civil para o monitoramento de locais de privação de liberdade).  

 

Comitê Nacional para a Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil 

A criação desse Comitê, em 26 de junho de 2006, e a ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 11 de janeiro de 2007, são marcos institucionais importantes para o enfretamento eficaz e permanente da tortura. 

Neste sentido, vêm sendo conduzidas tratativas para a construção de um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, atendendo aos compromissos 

estabelecidos no Protocolo Adicional recentemente ratificado. 
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Os principais desafios para a plena erradicação da prática da tortura no país consistem na resistência de agentes públicos a denunciar e investigar casos 

praticados por colegas de profissão, no medo das vítimas e de seus familiares de denunciar a tortura, e na percepção equivocada de parte dos agentes 

públicos e da população de que a prática de tortura seria justificável no contexto de ações de combate à criminalidade. 

 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

As ações públicas para a proteção dos direitos da infância e da adolescência  são conduzidas à luz do princípio da proteção integral, consolidada na edição da 

Lei nº 8.069, conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O princípio da proteção integral afirma a condição peculiar de 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, a universalidade de seus direitos e o seu protagonismo. Para tanto, o ECA organiza um sistema de garantia de 

direitos, com a criação de Varas de Justiça, do Ministério Púbico e de delegacias especializadas. Também foram definidas políticas integradas, 

descentralizadas, ramificadas, nos municípios, bem como participativas, isto é, com a organização de conselhos paritários e deliberativos e criação de fundos 

específicos. Os principais avanços produzidos a partir do Estatuto nos últimos anos, reconhecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), foram os novos planos nacionais de enfrentamento da violência sexual; de prevenção e erradicação do trabalho infantil; de direito à 

convivência familiar e comunitária; e o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo (Sinase).  

 

Programa de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

O Programa visa implementar ações integradas entre diversos órgãos de governo para diagnosticar o estágio, a distribuição geográfica e as causas da 

exploração sexual no Brasil; capacitar profissionais nas matérias de prevenção, defesa, responsabilização e atendimento às vítimas; e para receber e dar 

encaminhamento a denúncias de violação. O acompanhamento das ações do Programa de Enfrentamento é realizado por uma Comissão Intersetorial, 

integrada por cerca de 40 representantes do poder público, da sociedade civil e de organismos internacionais. 
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De forma inédita no país, será lançado, por meio do Plano Social Criança e Adolescente, o projeto “Bem-me-quer”, que visa a desenvolver um sistema 

integrado de proteção a crianças e adolescentes mais vulneráveis à violência, em onze regiões metropolitanas do país. A iniciativa habilitou o Brasil a sediar 

o III Congresso Mundial de Enfrentamento da Violência Sexual (organizado pelo governo brasileiro, UNICEF e ECPAT), a ser realizado na cidade do Rio 

de Janeiro em novembro de 2008, com a participação prevista de representantes de mais de 130 países, aproximadamente 4000 pessoas, incluindo 

adolescentes. 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –PETI 

O Programa tem como objetivo retirar crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de situações de trabalho, especialmente dos considerados perigosos, penosos, 

insalubres ou degradantes. As famílias inseridas no programa recebem bolsa mensal por cada filho que for retirado do trabalho; para tanto, as crianças e 

adolescentes devem freqüentar a escola e a jornada ampliada, que inclui atividades esportivas, educativas e de lazer.  

 

Direitos das Pessoas com Deficiência 

 As políticas públicas têm adotado como enfoque o protagonismo e a emancipação das pessoas com deficiência, com vistas a lhes garantir o exercício pleno 

da cidadania. No processo de afirmação dos direitos das pessoas com deficiência, merecem destaque a realização, em 2006, da I Conferência Nacional dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, assim como o processo, ainda em curso, de ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

da ONU, com a perspectiva de inédita incorporação ao texto constitucional brasileiro. Além disso, o Programa Nacional de Acessibilidade prevê ações 

para a modificação dos ambientes sociais, de forma a torná-los acessíveis às pessoas com deficiência, garantindo dessa forma o exercício de direitos 

humanos básicos, dentre os quais a igualdade, a dignidade e a liberdade de locomoção. 

A partir da introdução de normas específicas de acessibilidade na legislação brasileira, em 2004, o Estado brasileiro vem acompanhando o cumprimento dos 

prazos estabelecidos na lei para a eliminação de barreiras urbanísticas, nos transportes, na comunicação, na informação e no mobiliário urbano. 
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Resolução nº 16, de 19.11.2003  

Cria comissão provisória de trabalho formada por lideranças do Movimento GLT e representantes titulares do CNCD, objetivando a elaboração de proposta

de plano de combate à discriminação, defesa, promoção e garantia de direitos GLT.  

Decreto nº 4.738, de 12 de junho de 2003, promulga a Declaração, prevista no art. 14, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial, reconhecendo a competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar denúncias 

de violação dos direitos humanos cobertos na mencionada Convenção. 

Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a assinar em março do ano passado a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O Estado brasileiro instituiu o Decreto Legislativo 563/08, que ratifica a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Um dos principais pontos da convenção é o fato de o descumprimento de qualquer 

item que favoreça a inclusão das pessoas com deficiência ser considerado discriminação. Isso inclui, por exemplo, a acessibilidade, seja por meio de ônibus 

adaptados para deficientes ou legendas nos programas de televisão. Outro ponto fundamental,  diz respeito à garantia de que as pessoas com deficiência não 

poderem ter sua capacidade legal retirada.  
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Decreto 4228 de 13/05/2002 

Institui, no âmbito da Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas e dá outras providências. 

 I - observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de requisito que garanta a realização de metas percentuais de participação de 

afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – 

DAS; 

 II - inclusão, nos termos de transferências negociadas de recursos celebradas pela Administração Pública Federal, de cláusulas de adesão ao 

Programa; 

 III - observância, nas licitações promovidas por órgãos da Administração Pública Federal, de critério adicional de pontuação, a ser utilizado 

para beneficiar fornecedores que comprovem a adoção de políticas compatíveis com os objetivos do Programa; e 

 IV - inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de serviços, bem como de técnicos e consultores no âmbito de projetos desenvolvidos 

em parceria com organismos internacionais, de dispositivo estabelecendo metas percentuais de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas 

portadoras de deficiência. 
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2.2.6 - Mapeamento dos Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário   

AÇÕES 
METAS 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA INÍCIO SITUAÇÃO ATUAL PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 2005/2006 

173 

Legislação DECRETO Nº 
6.040, fevereiro 
de 2007. 

Instituição da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais 

Nacional 2007 Realizada Permanente 

173 

MDA Portaria Conjunta 
nº 09, de 27 de 
outubro de 2004.  

Regulamentação e Implantação do 
Programa de Reassentamento de 
Ocupantes Não-índios em Terras 
Indígenas 

Nacional 2004 Realizada Permanente 

08 b 
92 a 

MDA Portaria n° 201, 
de 4 de setembro 
de 2001 

Institucionalização no Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento - (NEAD) -  
GÊNERO, RAÇA e ETNIA  

Nacional 2001 Realizada Permanente 

04 
08 b 
11 
68 

MDA Portaria n° 202, 
de 4 de setembro 
de 2001 

Institucionalização da política de ações 
afirmativas no plano de cargos do MDA 

Nacional 2001 Realizada Permanente 

04 
08 b 
11 
68 

MDA PORTARIA N° 

25, de 21 de 

janeiro de 2001. 

Institucionalização da política de ações 
afirmativas nas relações de compras e 
licitações do MDA 

Nacional 2001 Realizada Permanente 

104 
112 

MDA Projeto Terra 
Negra Brasil  

Financiamento de imóveis rurais a 
agricultores familiares negros em áreas 
não passíveis de desapropriação para a 
reforma agrária 

Nacional 2006 Em andamento Permanente 
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AÇÕES 
METAS 
Durban 

SECRETARIAS 
AUTARQUIAS 
MEC 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNC
IA 

INÍCIO SITUAÇÃO 
ATUAL 

PERSPECTIVA 
CONTINUIDADE 
2005/2006 

18 
37 

MDA/INCRA Programa Nacional 
de Documentação da 
Trabalhadora Rural 
(PNDTR)  

Atendimento a mulheres que não 
possuem documentação civil e 
trabalhista.  

Nacional 2006 Em andamento Permanente 

10 
117 
121 

MDA/MEC Programa Arca das 
letras 

Promoção do acesso aos livros e 
incentivo a leitura por meio da 
implantação de bibliotecas em 
assentamentos da reforma agrária, 
associações do crédito fundiário, 
comunidades de agricultura   familiar, 
de remanescentes de quilombos, 
indígenas e ribeirinhas. 

 2003 Em andamento Permanente 

16 

MDA Política Nacional de 
Projetos de 
Assistência  técnica 
e Extensão Rural 
(Ater) (indígenas) 

Implantação e consolidação de 
estratégias de desenvolvimento rural 
sustentável, estimulando a geração de 
renda e de novos postos de trabalho. 

 2003 Em andamento Permanente 

8 b 
13 
16 

MDA O Núcleo de 
Estudos Agrários e 
Desenvolvimento 
Rural Gênero, raça e 
etnia (NEAD)  

Aperfeiçoamento das políticas de  
desenvolvimento rural, promoção de 
estudos e pesquisas para avaliação e 
aperfeiçoamento de políticas públicas 
voltadas à reforma agrária, agricultura 
familiar e desenvolvimento rural 
sustentável,  com foco em  mulheres 
trabalhadoras rurais, comunidades 
remanescentes de quilombos e 
populações indígenas. 

 2001 Realizada Permanente 
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2.2.6 - Apresentação dos Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário   

Decreto  Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007 

O decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Este 

decreto determina o que são povos e comunidades tradicionais assim como o que são os territórios pertencentes a estes povos além de definir o que é 

desenvolvimento sustentável para os fins desta política. O anexo do decreto traz os princípios, objetivos e a determinação da realização dos Planos de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que  têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação da PNPCT e consistem 

no conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes esferas de governo, os princípios e os objetivos 

estabelecidos por esta Política. 

 Portaria Conjunta nº 09, de 27 de outubro de 2004  

O Programa Nacional de Reassentamento de Ocupantes Não Indígenas em Terras Indígenas, que tem como objetivo atender à demanda de reassentamento de 

ocupantes não indígenas que se encontram em terras indígenas declaradas por ato do Ministro da Justiça, que se enquadram nos critérios de seleção dos 

assentados do programa de reforma agrária do INCRA.  

O Programa promove a capacitação dos técnicos do INCRA a fim de qualificá-los para a implantação e implementação das políticas elaboradas. Além disso, 

esse Programa conta com um Comitê Consultivo, composto por especialistas, representantes dos ocupantes não indígenas e das comunidades indígenas, que 

acompanhará e fará recomendações para a execução das ações. 
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Portaria n° 201, de 4 de setembro de 2001.  

Institucionaliza no Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento (NEAD) o NEAD GÊNERO, RAÇA e ETNIA que objetiva promover pesquisas 

multidisciplinares sobre as condições das relações de gênero, raça e etnia no ambiente institucional, nos assentamentos da reforma agrária e na agricultura 

familiar; Produzir estudos (boletins, pesquisas e artigos) que sirvam de insumo à formatação de ações estratégicas para implementação de políticas públicas 

com enfoque em gênero, raça e etnia; Promover eventos, seminários, oficinas, encontros, com organizações governamentais e/ou da sociedade civil 

organizada, cujas experiências de trabalho sirvam de estímulo à reflexão sobre promoção dos direitos humanos no campo; Construir banco de dados sobre a 

situação das mulheres e negros, no campo, no Brasil; Divulgar os produtos destes estudos junto aos parceiros institucionais e beneficiários finais; Incluir o 

enfoque gênero, raça e etnia nos temas veiculados pela sua biblioteca virtual além disso determina que o enfoque de gênero seja incluído como critério nas 

avaliações para distribuição de premiações e a atuação integrada do NEAD MULHER com o Programa de Ações Afirmativas; 

 

Portaria n° 202, de 4 de setembro de 2001.  

Esta portaria determina a adoção de medidas compensatórias, especiais e temporárias, que acelerem o processo de construção da igualdade racial no campo e 

que no âmbito do MDA/INCRA, seja realizada análise do percentual de servidores e servidoras negros e negras na estrutura institucional, e depois seja 

estabelecida cota de no mínimo 20% em 2001 de acesso dos mesmos aos cargos de direção, progressivamente até 30% em 2003 sendo assim determina que 

os setores competentes do MDA/INCRA encaminhem às empresas prestadoras de serviços terceirizados, bem como aos Organismos Internacionais de 

Cooperação Técnica, contratadoras de serviços de consultoria, orientação para contratar , no mínimo 20%, de funcionários, funcionárias, consultores, 

consultoras negros e negras e que para o preenchimento destas cotas seja assegurada capacitação específica para negros e negra. Quanto aos  editais para 

provimento de cargos de concursos públicos no Ministério do Desenvolvimento Agrário e suas entidades vinculadas,deve ser incluído o percentual de 20% 

das vagas disponíveis para negros e negras e os diversos setores do MDA/INCRA devem apoiar a implementação do enfoque raça e etnia do Programa de 

Ações Afirmativas.  
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Portaria n° 222, de 28 de setembro de 2001.  

Esta portaria institui a vertente de raça e etnia no Programa de Ações Afirmativas do MDA- INCRA; e atribui á Coordenação do Projeto Raça e Etnia no 

âmbito do Programa de Ações Afirmativas do MDA-INCRA a formulação e implementação de políticas sociais, com enfoque de raça e etnia, vinculadas às 

ações estratégicas da reforma agrária e agricultura familiar; a articulação com parceiros a estruturação de propostas que promovam o desenvolvimento 

sustentável de comunidades remanescentes de quilombos; a realização de capacitação com enfoque de raça e etnia para acesso à cidadania, liderança 

transformadora e gestão social; a sensibilização de servidores/as sobre a persistência das desigualdades raciais e étnicas e a necessidade de promoção dos 

direitos humanos;  a formação de multiplicadores/as de capacitações, assistência técnica, ações preventivas de saúde, documentação, projetos de geração de 

renda, comercialização e acesso ao mercado, estimulando sua organização em associações e cooperativas nas comunidades com negras ou aquelas com 

predominância da raça negra; o trabalho de forma articulada com os/as empreendedores/as sociais e parceiros locais; o diagnostico da realidade das 

comunidades negras, no meio rural, existentes para elaboração de propostas e implementação de ações que promovam a sustentabilidade local e resgate de 

sua identidade cultural; e a sistematização continua dos resultados processuais alcançados para disponibilização dessas informações em rede. 

PORTARIA N° 25, de 21 de janeiro de 2001. 

Considerando a necessidade de estimular empresas públicas e privadas a investirem em seu capital social incorporando e respeitando a diversidade- 

raça/gênero - entre seus funcionários, funcionárias e entidades parceiras, resolve lançar esta portaria que determinar que a partir de agosto de 2002 a 

realização de contratações ou a continuação de serviços ao MDA/INCRA, deverão ser procedidas de comprovação de desenvolvimento de ações de cunho 

social/afirmativo, de resgate de cidadania, respeitando a diversidade - raça/gênero - em seus quadros funcionais. Deve constar dos editais de contratação, 

aquisição de serviços, materiais e outras aquisições no âmbito do MDA/INCRA, que as empresas licitantes deverão apresentar propostas de adoção de ações 

afirmativas para democratização das relações sociais no âmbito  organizacional, independente de sexo, raça, etnia e geração.  
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Projeto Terra Negra Brasil 

Terra Negra Brasil é uma  ação do Governo Federal que, por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, financia imóveis rurais a agricultores 

familiares em áreas não passíveis de desapropriação para a reforma agrária. O objetivo é resgatar e valorizar a identidade negra na agricultura familiar, 

mobilizando esses agricultores para que eles possam ter acesso à terra e às políticas públicas voltadas para o campo.Essa ação é desenvolvida pela Secretaria 

de Reordenamento Agrário do MDA, em parceria com a Seppir e instituições da sociedade civil, o programa  tem por objetivo promover ações de incentivo à 

permanência de trabalhadores rurais negros na agricultura familiar, por meio do  Programa Nacional de Crédito Fundiário.  

A ação principal do Terra Negra Brasil  é organizar agricultores negros para participar do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, nas suas três 

linhas de crédito:  Combate à Pobreza Rural (CPR), Nossa Primeira Terra (NPT) e Consolidação da Agricultura Familiar (CAF). O projeto também inclui a  

capacitação de jovens negros para melhorar as condições de trabalho e renda e promover o empreendedorismo. Além de facilitar o acesso à terra e promover 

cursos de capacitação técnica para esse público, o Terra Negra Brasil  prevê atividades de valorização da cultura negra. Entre elas, estão ações  de formação 

continuada de professores e de capacitação de gestores públicos em educação e relações raciais. Também pretende  viabilizar a publicação e distribuição de 

material didático e pedagógico sobre esta temática que contemple a realidade da agricultura familiar. 

O Terra Negra Brasil foi criado a partir de uma iniciativa do Núcleo de Estudos Negros - NEN, uma organização não-governamental de Santa Catarina, que 

trabalha com ações afirmativas para esse público. No Estado, a ONG identificou um grande número de trabalhadores rurais negros não quilombolas que 

estavam fora das políticas públicas e  propôs desenvolver ações conjuntas com a SRA, organizando esses agricultores para  acessar o Crédito Fundiário. A 

proposta foi muito bem aceita e acabou sendo ampliada para todo o País.  
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Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural  

 

O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural garante a emissão gratuita dos seguintes documentos civis e trabalhistas: Carteira de 

Identidade; Cadastro de Pessoa Física; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Registro no Cadastro no Instituto Nacional de Seguridade Social; Carteira 

de Pescadora.  A emissão gratuita de documentos é realizada pelos respectivos órgãos responsáveis nos Estados por meio de convênios, termos de acordo e 

cooperação entre as entidades governamentais ou através de outros instrumentos jurídicos pertinentes.Poderão ser oferecidos outros documentos e serviços 

segundo as peculiaridades e parcerias estaduais e locais. Havendo demanda de atendimento do público do sexo masculino os serviços serão garantidos desde 

que suprida toda demanda de atendimento das mulheres.  

Além da emissão de documentos civis e trabalhistas, nos mutirões itinerantes do Programa Nacional de Documentação serão realizadas ações educativas. 

Parágrafo único. As ações educativas têm caráter de auxiliar na resolução de dúvidas das beneficiárias sobre políticas públicas, bem como orientá-las sobre 

as formas de acesso.  

O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural é coordenado e executado em nível nacional pela Assessoria Especial do Ministro e pela 

Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do INCRA, e tem seu acompanhamento realizado pelo Comitê Gestor Nacional.Em nível 

estadual, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural é coordenado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário (DFDA's) 

e/ou Superintendências Regionais do INCRA, acompanhado pelo Comitê Gestor Estadual;  Em nível estadual, o Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural é executado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário (DFDA's) e Superintendências Regionais do INCRA, acompanhado 

pelo Comitê Gestor Estadual. Seção I Composição e Competências da Coordenação Nacional e Estadual do PNDTR . A Assessoria Especial do Ministro e a 

Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do INCRA são responsáveis pela coordenação nacional do PNDTR. 
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Programa Arca das Letras 

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras é desenvolvido pela SRA/MDA, desde 2003, visa apoiar os processos educacionais e culturais, o trabalho, 

o lazer e o entretenimento no meio rural por meio do livro e da leitura, por meio da implantação de bibliotecas em assentamentos da reforma agrária, 

associações do crédito fundiário, comunidades de agricultura familiar, de remanescentes de quilombos, indígenas e ribeirinhas. O Programa promove a 

participação dos moradores no planejamento e desenvolvimento das  bibliotecas, favorecendo a gestão autônoma e coletiva do programa em cada território. 

Os moradores, em reunião comunitária, indicam o local de funcionamento da biblioteca, escolhem os temas para formação dos acervos e os moradores que 

serão os agentes de leitura, voluntários que ficarão responsáveis pelas atividades da biblioteca na comunidade.. O objetivo do Programa é incentivar a leitura 

no meio rural, reunindo esforços de parceiros governamentais e não-governamentais. As comunidades escolhem os assuntos que formam os acervos, o local 

onde a biblioteca é instalada e indicam os moradores que serão capacitados como agentes de leitura. Os acervos contêm livros nas áreas de literatura infantil, 

para jovens e adultos, de saúde, agricultura, meio ambiente e didáticos para pesquisa escolar. Após a entrega das bibliotecas, o MDA envia novos títulos a 

partir das necessidades dos moradores. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (FNDE/MEC) faz a doação de grande parte dos livros de literatura e o 

Ministério da Cultura insere os títulos de arte. Os demais parceiros como órgãos públicos federais, entre eles Ministério de Minas e Energia, por meio do 

Programa Luz para Todos, e Banco do Brasil, por meio do Centro Cultural Banco do Brasil, governos estaduais, prefeituras, editoras, escritores e 

Organizações Não Governamentais, doam livros de diversos assuntos e garantem a diversidade de títulos às bibliotecas rurais. Além disso, são realizadas 

campanhas em escolas, feiras e eventos nos quais a população urbana também faz doações de obras para as bibliotecas rurais.  
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Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) 

O Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) é um projeto de cooperação técnica entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) que visa contribuir com o aperfeiçoamento das políticas de desenvolvimento 

rural, promovendo estudos e pesquisas com a intenção de avaliar e aperfeiçoar políticas públicas voltadas à reforma agrária, agricultura familiar e 

desenvolvimento rural sustentável. 

A missão do NEAD é também qualificar o trabalho técnico dos diversos segmentos que atuam no meio rural, a integração entre os centros de pesquisa e a 

ampliação da participação dos atores sociais nos espaços de gestão das políticas de reforma agrária, de fortalecimento da agricultura familiar, de promoção 

da igualdade e de atendimento às comunidades rurais tradicionais.  

O NEAD amplia seu enfoque e passa a apoiar a discussão e a formulação das políticas de promoção da igualdade no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, com destaque para a atuação junto às mulheres trabalhadoras rurais, comunidades remanescentes de quilombos e populações 

indígenas. A iniciativa busca produzir subsídios para elaboração, implementação e adequação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável. O NEAD vai viabilizar estudos que subsidiem a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos fóruns nacionais e internacionais 

sobre os acordos comerciais. Serão identificados os impactos sobre a agricultura familiar e as políticas internas de desenvolvimento, a análise de produtos 

sensíveis e a formulação de propostas a serem discutidas com o Ministério de Relações Exteriores, que conduz as negociações, e outros ministérios 

envolvidos.  
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Política Nacional de Ater 

 

Pelo Decreto nº 4.739, de 13 de junho de 2003, as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - passaram a ser coordenadas pelo Departamento de 

Ater - Dater, da Secretaria da Agricultura Familiar – SAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. No mesmo ano, foi construida a Política 

Nacional de Ater, de forma democrática e participativa, em articulação com diversos setores do governo federal, assim como os segmentos da sociedade 

civil, lideranças das organizações de representação dos agricultores familiares e dos movimentos sociais.  

Essa Política pretende contribuir para uma ação institucional capaz de implantar e consolidar estratégias de desenvolvimento rural sustentável, estimulando a 

geração de renda e de novos postos de trabalho. Entre os pilares fundamentais que sustentam a Política Nacional de Ater, destaca-se o respeito à pluralidade 

e às diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do país, o que implica na necessidade de incluir enfoques de gênero, de geração, de raça 

e de etnia nas orientações de projetos e programas. Sobretudo, cabe enfatizar que a busca da inclusão social da população rural brasileira mais pobre será 

elemento central de todas as ações orientadas pela Política Nacional de Ater.  Esta Política é o resultado de um amplo processo participativo e democrático, 

que assegurou uma grande riqueza de opiniões, dada a heterogeneidade dos participantes, a diversidade de interesses, de informações, de conhecimentos e, 

até mesmo, de posições políticas e ideológicas diversas.  

Na PNATER a Ater, é considerada como um processo educativo e de fortalecimento da produção, e, portanto, constitui-se num bem-público, cabendo ao 

Estado garantir a oferta gratuita de serviços de qualidade para aqueles que necessitam deste apoio. Assim mesmo, Política Nacional de Ater, estabelece as 

bases para uma nova Extensão Rural e para um novo enfoque de Assistência Técnica, de caráter educativo, que adote metodologias participativas e que se 

oriente pelos princípios da Agroecologia, visando a implementação de estratégias de desenvolvimento ambientalmente sustentável, economicamente viável, 

sócio-culturalmente aceitável e que respeitem as diversidades existentes no país, visando a universalização do conhecimento no campo, o resgate da 

cidadania, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população, com estímulo à produção de alimentos sadios e de melhor qualidade biológica.  
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Por fim, as orientações da Política destacam a necessidade de ter-se sempre em conta as diferenças regionais, de natureza sócio-econômica e ambientais, 

assim como as especificidades dos diferentes grupos sociais beneficiários da Ater. De igual forma, as ações de Ater deverão incorporar, em todas as suas 

dimensões, as questões relativas a gêneros, raças e etnias, elaborando conteúdos e formas de ação que contemplem estas especificidades. Esta Política 

constitui-se num marco de referência para todos quantos atuam em atividades de Ater, e num instrumento de orientação e monitoramento para todos os 

potenciais beneficiários.  
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2.2.7 - Mapeamento dos Programas e Ações da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
 

Ações  
Metas/ 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 
/ 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

99 
50 

Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres

I Conferência 
Nacional de 
Políticas para 
as Mulheres 

Definição de diretrizes nacionais da 
política nacional para as mulheres na 
perspectiva de garantir  a 
implementação de políticas públicas 
integradas para a construção e promoção 
da igualdade de gênero, raça e etnia; 

Nacional  2004 Encerrada  Bianual - Permanente 

94 SPM, Ministério da 
Ciência e Tecnologia, 
Ministério da Educação, 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP);  
Associação Nacional dos 
Dirigentes do Ensino 
Superior (ANDIFES); e 
UNESCO. 

Programa 
Mulher e 
Ciência  

Fomento à pesquisa e premiação à 
pesquisadoras(es) no campo de estudos 
das relações de gênero, mulheres e 
feminismos, buscando contemplar a 
intersecção com as abordagens de classe 
social, geração, raça, etnia e sexualidade

Nacional 2005 I Premiação 
realizada 
II Premiação 
realizada  
 

Permanente 

46 
51 

Secretaria Especial de 
Política para as mulheres 

Programa Pró-
Eqüidade 

 

Objetiva promover a igualdade de 
oportunidades e de tratamento entre 
homens e mulheres, considerando a 
diversidade de raça e etnia, nas 
empresas públicas e privadas.  O Selo 
Pró-Equidade de Genêro é entregue as 
empresa que cumprirem as etapas e 
critérios do Programa 

Nacional 2005 Em andamento Permanente 

50 
99 

Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres

II Conferência 
Nacional de 
Políticas para 
as Mulheres 

Avaliação das políticas para as mulheres 
de 2004 à 2006 e redefinição das 
diretrizes nacionais de novas  políticas  
na perspectiva da igualdade de gênero, 
considerando a diversidade de raça e 
etnia. 

Nacional 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 

Encerrada  
 
 
 
 

Bianual 
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Ações 
Metas/ 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 
AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

136 Secretaria Especial de 
Políticas para as 
Mulheres, Secretaria 
Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade 
Racial,  Ministério da 
Educação e  British 
Council 

Programa de 
formação de 
professores – 
curso 
gênero e diversid
ade na escola 

Curso Gênero e Diversidade na Escola 
visa à formação de profissionais de 
educação da rede pública que atuam 
entre a 5ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e aborda as temáticas de 
gênero, sexualidade e igualdade 
étnico-racial. 

2006, seis municípios 
contemplados - Dourados, 
Maringá, Niterói, Nova 
Iguaçu, Porto Velho e 
Salvador. 
2007 – 1.200 vagas 
oferecidas em 200 
municípios. 
2008 – formação de 15 mil 
professores em diversos 
municípios 
 

Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em andamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

46 
51 

Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres

II Plano Nacional 
de Políticas para 
as Mulheres 

Lançamento do II Plano Nacional com 
o capítulo específico para o 
enfrentamento ao racismo, ao sexismo 
e a lesbofobia, garantindo a 
interseccionalidade e com a 
perspectiva de reduzir os índices de 
racismo institucional contra as 
mullheres e garantia do acesso 
equitativo às diferentes políticas 
públicas. 

Nacional 2008 
 

Em andamento Bianual 

101 
3 

Ministério da Saúde,  
Secretaria Especial de 
Políticas para as 
Mulheres, UNFPA, 
UNICEF e UNIFEM 

Plano Integrado 
de 
Enfrentamento  
à  Feminização 
do HIV/AIDS 

Promoção da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva, nos níveis federal, 
estadual e municipal,  por meio do 
desenvolvimento de ações 
intersetoriais com capacidade para 
acelerar o acesso aos  insumos de 
prevenção, ao diagnóstico e ao 
tratamento das doenças sexualmente 
transmissíveis  e da aids 

Nacional 2007 Em andamento Permanente 
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Ações 
Metas/ 
Durban 

PARCEIROS - 
MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA / 

AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

46 
50 
51 

Secretaria Especial de 
Políticas para as 
Mulheres, MINC, 
MEC,MJ, MS, Mcid., 
MDS, MPOG, MTE, 
Mtur., SEDH, SEPPIR, 
CC/PR, Governos 
estaduais e municipais, 
agências da ONU 

O Pacto Nacional 
de 
Enfrentamento à 
Violência contra 
as Mulheres 

O Pacto visa o enfrentamento a todas 
as formas de violência contra as 
mulheres, com atenção especial às 
mulheres negras, indigenas e àquelas 
que vivem no campo e nas florestas, 
fortalecendo os serviços da Rede de 
Atendimento e a implementação da 
Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da 
Penha. As áreas estruturantes do Pacto 
são:  
-Consolidação da Política Nacional 
pelo  Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres, incluíndo a 
implementação da Lei Maria da 
Penha;  
-Promoção dos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres e 
enfrentamento à feminilização da Aids 
e outras DSTs; 
- Combate à exploração sexual e ao 
tráfico de mulheres; 
- Promoção dos direitos das mulheres 
em situação de prisão. 
 

Nacional 2007 Em andamento Permanente 

46 
51 
99 
 

Secretaria Especial de 
Políticas para as 
Mulheres, Instituto 
Brasileiro de 
Administração Municipal 
(IBAM), SEBRAE. 

Programa 
Trabalho e 
Empreendedoris
mo da Mulher 

O Programa tem como objetivo 
estimular o empreendedorismo 
feminino, apoiando as mulheres a 
criação e desenvolvimento de seus 
próprios negócios. O público do 
programa as mulheres pobres, 
extremamente pobres, em situação de 
risco social e vulnerabilidade e que 
estejam inscritas nos programas de 
inclusão social, bem como sua rede 
familiar. 

Nacional 2008 Em andamento Permanente 
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2.2.7 Apresentação  dos Programas e Ações Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

Programa de formação de professores - curso gênero e diversidade na escola 

O curso Gênero e Diversidade na Escola visa à formação de profissionais de educação da rede pública que atuam entre a 5ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e aborda as temáticas de gênero, sexualidade e igualdade étnico-racial. É oferecido na modalidade à distância, e possui carga horária de 200 

horas. Na etapa piloto, oferecida em 2006, foram seis os municípios contemplados - Dourados, Maringá, Niterói, Nova Iguaçu, Porto Velho e Salvador. Em 

cada cidade foram oferecidas 200 vagas, o que representa um total de 1200 vagas. Na edição de 2008, o programa pretende beneficiar 15.000 profissionais 

da educação. 

O projeto piloto “Gênero e Diversidade na Escola” resultou de uma articulação entre diversos ministérios do Governo Federal Brasileiro (Secretaria Especial 

de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério da Educação), o British Council (órgão do Reino 

Unido atuante na área de Direitos Humanos, Educação e Cultura) e o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM foi  elaborado a partir dos resultados da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que 

definiu as diretrizes da política nacional para as mulheres na perspectiva da igualdade de gênero, considerando a diversidade de raça e etnia (BRASIL – 

SPM, 2004). Ele traduz o reconhecimento do papel do Estado como promotor e articulados de ações políticas que garantam um Estado de Direito. Expressa 

também a ompreensão de que cabe a ele bem como aos governos que o representam, garantir políticas que alterem as desigualdades sociais existentes em 

nosso país.  

Em sua segunda versão, o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres  estabeleceu, em seu capítulo 9, o enfrentamento ao racismo, ao sexismo e a 

lesbofobia como um a diretriz do referido plano, com o objetivo geral de instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do racismo, sexismo e 
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lesbofobia e assegurar a incorporação da perspectiva de raça/etnia e orientação sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres. Os objetivos 

específicos são: I) Ampliar o conhecimento sobre a dimensão ideológica do racismo, sexismo e lesbofobia; II) Superar as dimensões de desigualdade 

baseadas no racismo, sexismo e lesbofobia; III) Reduzir os índices de racismo institucional contra mulheres, garantindo o acesso eqüitativo às diferentes 

políticas públicas. 

Para o alcance destes objetivos, medidas de enfrentamento do racismo, do sexismo, da heterossexualidade e ações que permitam um real avanço na 

formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas específicas com dotação orçamentária e o estabelecimento de indicadores estão sendo 

implementadas, a saber: 1) O desenvolvimento de ações afirmativas que possibilitem a participação de mulheres negras, indígenas e lésbicas nas diferentes 

etapas e posições de gestão e execução das políticas públicas, o que inclui estímulos à capacitação destes grupos quando necessário; 2) A capacitação de 

gestores para superação dos preconceitos; 3) O desenvolvimento e adoção de medidas de estímulo às ações e condutas não-racistas, não-sexistas e não-

lesbofóbicas; 4) O desenvolvimento e adoção de medidas punitivas para os casos de discriminação e preconceito, bem como de descumprimento de metas 

específicas; 5) A divulgação de dados e adoção de indicadores de acompanhamento e avaliação segundo critérios que contemplem as especificidades desses 

grupos; 6) A demonstração cotidiana do compromisso de gestores com o desenvolvimento de políticas de eqüidade, de superação do racismo, do sexismo, da 

lesbofobia e dos preconceitos. 

  Cabe mencionar que o princípio da transversalidade de gênero e raça/etnia na formulação das políticas públicas foi explicitado e definido como um 

desafio da gestão pública, já no PPA 2004-2007, a partir do entendimento de que estas constituem dimensões estruturantes das desigualdades sociais e 

superá-las passa a ser uma condição básica para a promoção do desenvolvimento e a consolidação da democracia. Entre os desafios elencados para a gestão 

federal, encontravam-se os seguintes: Promover a redução das desigualdades raciais e Promover a redução das desigualdades de gênero. 
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Programa Pró-Eqüidade 

Programa Pró-Eqüidade de Gênero é uma das prioridades definidas no capítulo dedicado à autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania. O Pró-

Eqüidade tem como objetivo a promoção da igualdade de oportunidades entre os gêneros em empresas e instituições através do desenvolvimento de novas 

concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. Na edição 2005/2006, o programa dirigiu-se exclusivamente às empresas públicas e de 

economia mista. Já a sua segunda versão 2006/2007, lançada em dezembro de 2006, destina-se também às empresas do setor privado, contribuindo para a 

eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração ascensão e permanência no emprego  foi alcançado, uma vez que o Programa 

contribuiu positivamente, no seu universo de adesão, para o enfrentamento de formas de discriminação, ao evidenciar a problemática presente nas relações 

de gênero e favorecer o  processo de sensibilização em torno da temática. As empresas públicas e privadas que aderem ao programa e cumprem as etapas e 

os critérios estabelecidos são contempladas com o Selo Pró-Equidade de Gênero. 

No campo de Gestão de Pessoas, as ações da empresa tiveram natureza de diagnóstico, sensibilização e capacitação, dentre as quais se destacam: a) mudança 

na ficha cadastral com vistas a possibilitar o (re)conhecimento das relações de gênero no quadro funcional, levando em consideração exigências de ordem 

técnica, e informando o Estudo sobre o Clima Organizacional – ECO; b) criação de indicadores (em processo) que meçam e acompanhem a evolução da 

inclusão do atendimento de condições específicas às necessidades das mulheres.  

No campo da Cultura Organizacional, a ações da empresa se caracterizaram como diagnóstico, mobilização, divulgação e estruturante, dentre as quais se 

destacam: a) criação de uma logomarca e/ou slogan que simbolize o esforço empresarial para a internalização a abordagem de gênero na gestão empresarial; 

b) construção de banheiros femininos e confecção de uniformes femininos para as funcionárias, com vistas a reforçar o reconhecimento da presença das 

mulheres no interior da empresa. 
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Programa Mulher e Ciência  

O Programa foi elaborado devido a ausência de incentivos a pesquisas que envolvem as questões de gênero. Assim, O objetivo do programa é incentivar a 

produção científica sobre as relações de gênero e promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas e criação e 

aprimoramento de políticas públicas. A premiação, por meio do concurso de redação e artigos científicos, para alunas do ensino médio e graduandas de 

ensino superior, busca contemplar a intersecção com as abordagens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade.  

Na primeira edição, em 2005, integraram o Programa Mulher e Ciência, o Edital CNPq n.º 45/2005; o 1º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero; e o 

Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa – Pensando Gênero e Ciências. Na segunda edição o Programa Mulher e Ciência é integrado pelo 2º 

Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero e Pelo 2º Edital CNPq de apoio a pesquisas no campo dos estudos de gênero, mulheres e feminismos. 

Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de AIDS e outras DSTs 

O Plano, é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a SPM,  com apoio do UNFPA, UNICEF e UNIFEM, visa a nortear a implantação e a implementação 

de ações nos níveis federal, estadual e municipal e compõe uma das ações estruturantes do Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência Contra as 

Mulheres. Seu objetivo central é a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, por meio do desenvolvimento de ações intersetoriais com capacidade 

para acelerar o acesso aos  insumos de prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis  e da aids, para as mulheres das 

diferentes regiões de nosso País. O cumprimento do Plano está associado a uma agenda destinada a ampliar o diálogo e a estruturação de ações nos níveis 

estaduais e municipais. 

O êxito das ações e a consolidação do Plano dependem do compromisso dos gestores, dos profi ssionais de saúde e da participação ativa da comunidade para 

que as diferentes necessidades das mulheres sejam contempladas nos planejamentos regionais. Constitui mais um  instrumento na luta pela conquista da 

igualdade e da cidadania plena das mulheres brasileiras, considerando as especificidades das desigualdades e vulnerabilidades que atingem as mulheres 

negras e indígenas, sobretudo as jovens. 



Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban – 30/05/2008  
 
 

73 
 

Programa Trabalho e Empreededorismo da Mulher 

Desenvolvimento do Programa Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, que tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, apoiando as 

mulheres na criação e desenvolvimento de seus próprios negócios. O Programa foi implantado, em 2007, no estado do Rio de Janeiro e, a partir de 

diagnósticos realizados nos municípios onde está sendo implantado, foram desenvolvidas ações de mobilização, sensibilização, capacitação e assistência 

técnica junto às mulheres para possibilitar a criação e a sustentação dos negócios. Constituem o público-alvo do Programa, tanto aquelas mulheres 

identificadas como dotadas de capacidade empreendedora para criar novos negócios e/ou manter os existentes, quanto àquelas pobres e extremamente 

pobres, em situação de risco social e vulnerabilidade e que estejam inscritas nos programas de inclusão social, bem como sua rede familiar. 

O programa está sendo desenvolvido, nesta primeira etapa, por meio de convênios com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), o 

SEBRAE, a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW/RJ) e a Associação para o Desenvolvimento da Mulher do Rio de 

Janeiro (BM/RJ). Para 2008, está prevista a implementação do programa nos estados do Distrito Federal, Paraíba, Santa Catarina eTocantins. 

 

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento a Violência contra as Mulheres 

A Política nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres no País, cujo conceito de violência adotado fundamenta-se na definição da Convenção 

de Belém do Pará anteriormente explicitado e considera, portanto, as mais diferentes formas de violência contra as mulheres, tais como: a violência 

doméstica (que pode ser psicológica, sexual, física, moral e patrimonial), a violência sexual, o abuso e a exploração sexual de mulheres, adolescentes e 

jovens, o assédio sexual, o assédio moral, o tráfico de mulheres, a violência institucional e a sofrida pelas mulheres que exercem a atividade de prostituição.  
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O II PNPM propõe uma intervenção pública de caráter multissetorial que deve buscar, simultaneamente, desenvolver ações que: i) desconstruam as 

desigualdades e combatam as discriminações de gênero; ii) interfiram nos padrões sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; iii) promovam 

o empoderamento das mulheres; e, iv) garantam um atendimento qualificado e humanizado àquelas em situação de violência. Logo, a noção de 

enfrentamento não se restringe apenas à questão do combate, mas compreende também as dimensões da prevenção, da assistência e da garantia de direitos 

das mulheres. 

No que se refere ao combate à violência contra as mulheres, as ações desenvolvidas incluem o estabelecimento e o cumprimento de normas penais que 

garantam a punição e a responsabilização dos agressores/autores de violência, bem como a implementação da Lei Maria da Penha, legislação que visa coibir 

a violência doméstica intrafamiliar, em especial nos seus aspectos processuais penais e no que tange à criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. 

No âmbito preventivo, encontram-se ações que buscam desconstruir os mitos e estereótipos de gênero e que modifiquem os padrões sexistas, perpetuadores 

das desigualdades de poder entre homens e mulheres e da violência contra as mulheres. A prevenção inclui não somente ações educativas, mas também 

culturais que disseminem atitudes igualitárias e valores éticos de valorização da paz e irrestrito respeito às diversidades de gênero, raça/etnia, geração, 

orientação sexual, entre outras.  

O II PNPM, como instrumento que materializa a Política Nacional, deve garantir o atendimento humanizado e qualificado àquelas em situação de violência, 

por meio: i) da formação continuada de agentes públicos e comunitários; ii) da criação, reaparelhamento ou reforma de serviços especializados (Casas 

abrigo, Centros de Referência, Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias 

da Mulher); iii) da constituição/fortalecimento da Rede de Atendimento a partir da articulação dos governos – Federal, Estadual, Municipal – e da sociedade 

civil para o estabelecimento de uma rede de parcerias para  o enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a integralidade do 

atendimento. 
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 Parte da Agenda Social de governo, o Pacto reúne ações a serem executadas nos próximos quatro anos, por diferentes órgãos da administração pública, com 

o objetivo de prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, atuando para garantir a redução dos índices de violência não somente por 

meio da repressão, mas também da prevenção, atenção, proteção e garantia dos direitos daquelas em situação de violência e da promoção de uma mudança 

cultural que dissemine atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito à diversidade e à paz. Importante destacar que, o Pacto trabalha segundo o 

princípio da equidade e, dessa forma, será conferida atenção especial às mulheres rurais, negras e indígenas, em função das especificidades de cada grupo, da 

discriminação a que estão submetidas e em virtude de sua maior vulnerabilidade social. Em 2008, o Pacto  está sendo implantado em 12(estados) da 

Federação, que são: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará e 

Distrito Federal. 
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2.2.8- Mapeamento dos Programas e Ações do Ministério da Cultura 

Ações 
Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

99 MinC Plano Nacional de 
Cultura  
legislação 

Articulação que tem por finalidade o 
planejamento e implementação de 
políticas públicas de longo prazo voltadas 
à proteção e promoção da diversidade 
cultural brasileira. 

Nacional 2006 Em andamento Permanente 

4/8(b) 
10 
142 

MinC/ 
Fundação Cultural 
Palmares  

Cultura Afro-
Brasileira 

Apoio e promoção a  projetos temáticos 
culturais afro-brasileiros 

Nacional 1988 Em andamento Permanente 

13 
8(b) 
124 

MinC/ 
Fundação Cultural 
Palmares 
Incra/MDA, 
Funasa/MS, 
MCidades, MEC, 
MDS, SEPPIR/PR 

Comunidades de 
Tradição Afro-
Brasileira  

Implementação de ações direcionadas ao 
desenvolvimento das comunidades de 
tradição afro-brasileira, inclusive as 
comunidades remanescentes de 
quilombos e os terreiros 

Nacional 1988 Em andamento Permanente 

117/118 
140/172/ 
173 

MinC/IPHAN Patrimônio 
Cultural de 
Natureza Material 

Desenvolvimento e implementação de 
mecanismos e instrumentos de gestão 
voltados para a preservação de bens 
culturais, promover a acessibilidade a 
esses bens. 

Nacional 2004 Em andamento Permanente 

117/118 
140/172 
173 

 Patrimônio 
Cultural de 
Natureza Material  

Identificação e documentação dos saberes 
e modos de fazer, as formas de expressão, 
as celebrações e os lugares que 
constituem patrimônio cultural brasileiro. 

Nacional 2007 Em andamento Permanente 

158 
172 
173 

MinC Cultura Viva/Griôs Apoio e fortalecimento de representações, 
expressões e técnicas que as 
comunidades, os grupos e os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural. 

Nacional  Em andamento Permanente 
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Ações 
Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 

/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

15/16/17 
18/19/20 
21/22/23 

MinC Cultura Indígena Portaria 62 – GM – 18/04/2005 Criação 
do Grupo de Trabalho da Cultura 
Indígena para promover as culturas dos 
povos indígenas brasileiros, contribuindo 
para a valorização da diversidade cultural 
brasileira e para o fortalecimento da luta 
pelo exercício de direitos constitucionais 
das populações indígenas. 

Nacional 2005 Em andamento Permanente 

39/40/41 
42/43/44 

MinC Cultura Cigana Criação do Grupo de Trabalho Cigano 
para elaborar propostas de diretrizes e 
ações de políticas públicas que traduzam 
as atuais necessidades que existam para 
efetivar o reconhecimento da cultura 
cigana. 

 

Nacional 2006 Em andamento Permanente 
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Apresentação dos Programas e Ações do Ministério da Cultura Plano Nacional de Cultura 

Plano Nacional de Cultura 

A articulação  visa à aprovação do projeto de lei do PNC, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2006. As atividades conclusivas da etapa preparatória 

para a aprovação do PNC abrangem uma série de Seminários Regionais e discussões promovidas pela internet. 

Os objetivos do PNC são :i)fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura; ii)proteção e 

promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; iii)ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território;iv)inserção 

da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico;v)estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, 

acompanhamento e avaliação das políticas culturais  

Cultura Afro-Brasileira 

O Programa de responsabilidade da Fundação Cultural Palmares visa preservar e promover o patrimônio cultural afro-brasileiro. O objetivo geral éapoiar e 

promover projetos temáticos culturais afro-brasileiros, promovendo o aumento da produção cultural afro-brasileira, bem como a sua difusão inclusiva no 

Brasil e no exterior. 

O programa é desenvolvido em parceria com:MRE, MEC, MS, MDS, MCidades, Fundo de Amparo ao Trabalhador/MTE, CNPq, Unesco, universidades e 

organizações não-governamentais. 

Comunidades de Tradição Afro-Brasileira  

O programa sob responsabilidade da Fundação Cultural Palmares pretende assegurar o desenvolvimento e a preservação das comunidades consideradas 

patrimônio afro-brasileiro. Seu objetivo visa implementar ações direcionadas ao desenvolvimento das comunidades de tradição afro-brasileira, inclusive as 
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comunidades remanescentes de quilombos e os terreiros, assegurando o etno-desenvolvimento coerente com suas necessidades históricas, religiosas e 

culturais. 

Patrimônio Cultural de Natureza Material 

Esta ação desenvolvida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN visa desenvolver e implementar mecanismos e instrumentos de 

gestão voltados para a preservação de bens culturais, promover a acessibilidade a esses bens, fomentar o desenvolvimento tecnológico na área de patrimônio, 

promover a co-responsabilidade em preservação, a geração de conhecimento, a sistematização de informações e sua difusão, fortalecer a ação fiscalizadora e 

promover ações integradas voltadas para o desenvolvimento social, econômico e cultural. Em 2004 o IPHAN desenvolveu outros 144 projetos de 

preservação em diversas localidades do território nacional, destacando-se a seguintes iniciativas na área de patrimônio material: Pesquisas e intervenções de 

consolidação de remanescentes arquitetônicos em sítios históricos e a Rotas da alforria: identificação e tombamento de áreas remanescentes de quilombos 

conforme o art. 216 da Constituição Federal. 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial 

Esta ação desenvolvida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN tem por objetivo identificar e documentar os saberes e modos de 

fazer, as formas de expressão, as celebrações e os lugares que constituem patrimônio cultural brasileiro. Democratizar o acesso e promover o uso sustentável 

desse patrimônio para as gerações futuras e para a melhoria das condições de vida de seus produtores e detentores. Desenvolver as bases legais, 

administrativas, técnicas, tecnológicas e políticas da preservação dessa dimensão do patrimônio cultural. Na área de Patrimônio Imaterial, realizações 

importantes do ano de 2004 merecem destaque:i)Formulação, estruturação e implantação de políticas públicas de inventário, registro e salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial, com a criação, organização e aparelhamento do Departamento do Patrimônio Imaterial;ii)Lançamento do Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial;iii) Conclusão dos 4 primeiros registros de bens culturais imateriais, com destaque para o Registro do Samba de Roda do Recôncavo 

Baiano; iv) Implantação de inventários de referências culturais nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Tocantins, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Cultura Viva 

A ação Griôs - Mestres dos Saberes do Programa Cultura Viva  visa conceder bolsas aos Griôs (mestres dos saberes), que são pessoas detentoras de 

conhecimentos relativos às comunidades a que pertencem, consideradas “patrimônio cultural imaterial”, para que transmitam aos mais jovens a cultura de 

sua região. O objetivo é transmitir para as gerações futuras as práticas, representações, expressões e técnicas que as comunidades, os grupos e os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural, juntamente com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados 

Cultura Indígena 

O Programa Identidade e Diversidade instituiu em 2005, o Grupo de Trabalho de Cultura Indígena visa promover as culturas dos povos indígenas brasileiros, 

contribuindo para a valorização da diversidade cultural brasileira e para o fortalecimento da luta pelo exercício de direitos constitucionais das populações 

indígenas.Seus objetivos são; i) Fortalecimento das manifestações culturais indígenas; ii) Valorização das culturas indígenas - luta contra o preconceito e 

promoção de campanhas de divulgação; iii) Acesso aos bens culturais do país, rompendo com a marginalidade dos povos indígenas; iv) Elaboração de uma 

política cultural indígena em parceria com os povos indígenas. 

Cultura Cigana 

A ação do Programa de Identidade e Diversidade visa a inclusão sócio-cultural das etnias ciganas e tem a pretensão de, em conjunto com representantes 

ciganos, pesquisadores e estudiosos, discutir e implementar uma política de apoio nacional às praticas e expressões artísticas dos povos ciganos. 

 

Em 2006 foi instituído o Grupo de Trabalho Cigano com o intuito de discutir questões pertinentes para a cultura cigana e sua respectiva representatividade 

no atual governo. Tal trabalho, que também se traduz como uma ponte entre os ciganos e as ações do Ministério da Cultura e demais Ministérios, encaminha 

a possibilidade de um maior reconhecimento dos direitos culturais ciganos. O atual governo vem demonstrando uma grande atenção quando se trata da 
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cultura cigana, exemplo disto, além da instauração do referido Grupo de Trabalho, é a declaração do Dia Nacional do Cigano, instituído neste ano de 2006. O 

Grupo de Trabalho Cigano culminará na criação de relatórios finais contendo propostas de diretrizes e ações de políticas públicas que traduzam as atuais 

necessidades que existam para efetivar o reconhecimento da cultura cigana.  

Todo esse esforço para consolidar o reconhecimento cigano foi salientado tanto por representantes ciganos quanto por governo e deve ser direcionado para a 

sociedade em geral, especificamente a não cigana, tendo em vista a desnecessidade de um esclarecimento sobre quem são os ciganos para a própria 

comunidade. Foi identificado que a informação coletada até hoje sobre o povo cigano é muito escassa, indo em forte oposição à consolidação dos ideais 

visados pelo atual GT. Partindo deste conhecimento, houve o comprometimento de representantes ciganos para que pudesse ser encaminhado uma coleta de 

dados efetiva sobre as suas comunidades, sendo este um primeiro passo crucial para a aplicação de políticas públicas para a cultura cigana. Mapeamento, 

tombamento e a fiscalização dos sítios paisagísticos e arqueológicos ciganos são algumas das ações necessárias que foram levantadas durante o GT. Mesmo 

sendo um processo demorado, estas etapas foram esclarecidas aos representantes ciganos que se comprometeram em contatar o IPHAN, por meio de edital, 

dando encaminhamento às pesquisas necessárias ao tombamento do patrimônio material e imaterial cigano 
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2.2.9 - Mapeamento das Ações e Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
 

Ações 
Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

05 
16 
106 
110 

MDS Programa de 
Atenção Integral à 
Família – PAIF/ 
Centro de 
Referência de 
Assistência Social 
– CRAS 

Potencialização, da rede de serviços e o
acesso aos direitos,  implementação de 
serviços socioassistenciais em caso de
trabalho com famílias indígenas,
quilombolas e outras comunidades
tradicionais;  

Nacional 
 

2004 Em andamento Permanente 
 
 
 

5 

MDS Programa 
Cisternas  

Promoção do acesso à água potável, como
componente fundamental da garantia da
segurança alimentar e nutricional, para as
famílias de baixa renda do sertão
nordestino. 
 

Estados do Sertão 
nordestino (BA, SE, 
AL, PE, RN, PB, CE 
e PI, e mais, o Norte 
do Estado de MG e 
Nordeste do ES) 

2003 Em andamento Permanente 

01 
100 

MDS Sistema Único de 
Assistência Social 
– SUAS (Serviços 
especificos para o 
atendimento à 
criança, à família e 
à Pessoa Idosa) 

Proteção social básica por meio de 
programas e projetos , destinados ao
atendimento de crianças de 0 a 6 anos que
em decorrência da pobreza estão
vulneráveis, privadas de renda e do acesso a
serviços públicos, com vínculos familiares
e afetivos frágeis, discriminadas por
questões de gênero, etnia, deficiência, 
idade, entre outras, da pessoa idosa e de 
suas famílias, visando assegurar o
desenvolvimento integral da criança,
valorizando a convivência social e familiar
e assegurar os direitos sociais da pessoa 
idosa, criando condições para promover sua 
autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade. 

SP – RJ -MG - ES-
MT - MS - PR - RS 
- SC-AM - AP - MA 
- PA - PI - RO - RR 
- SC - TO-AC - AL -
BA - CE - DF - GO 
- PB - PE - RN - SE

2005 Em andamento Permanente 
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Ações 
Metas/ 
Durban 

MINISTÉRIO / 
AUTARQUIAS 

PROGRAMA 
/AÇÃO 

ATIVIDADE ABRANGÊNCIA 
 

INÍCIO SITUAÇÃO PERSPECTIVA DE 
CONTINUIDADE 

60 

MDS Programa Bolsa 
Família 
(PBF)(Cadastrame
nto de populações 
tradicionais) 

Inclusão de populações tradicionais,
especificamente comunidades
remanescentes de quilombos e povos
indígenas,  na estratégia  de expansão do
Programa Bolsa Família. 

AL, AM, BA, CE, 
ES, GO, MA, MG, 
MS, MT, PA, PB, 
PE, PI, RJ, RN, RO, 
RS, SC, SE e SP. 

2005 Em andamento Permanente 

158 

MDS Programa de 
Distribuição de 
Cestas de 
Alimentos 

Distribuição de cestas de alimentação a
famílias em situação de insegurança 
alimentar, prioritariamente aquelas que são
acampadas da reforma agrária, integrantes 
de comunidades tradicionais e específicas
(quilombolas, comunidades de terreiros,  
etc), ou as residentes em municípios em
situação de calamidade pública, que
estejam  impossibilitadas de produzir ou 
adquirir alimentos. 

Nacional 2003 Em andamento Permanente 
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Apresentação das ações e Programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)  

O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) é o principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Foi  

criado em 18 de abril de 2004 (Portaria nº 78), pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, aprimorou a proposta do Plano 

Nacional de Atendimento Integrado à Família (PNAIF) implantado pelo Governo Federal no ano de 2003. Em 19 de maio de 2004, tornou-se “ação 

continuada da Assistência Social”, passando a integrar a rede de serviços de ação continuada da Assistência Social financiada pelo Governo Federal (Decreto 

5.085/2004). Desenvolve ações e serviços básicos continuados para famílias em situação de vulnerabilidade social na unidade do CRAS. Os Centros de 

Referência de Assistência Social são espaços físicos públicos onde são necessariamente ofertados os serviços do PAIF, e podem oferecer outros serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica relativos às seguranças de rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar e 

comunitária. 

 O objetivo do PAIF é  desenvolver ações e serviços básicos continuados para famílias em situação de vulnerabilidade social na unidade do CRAS, tendo por 

perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação da capacidade de proteção social e de 

prevenção de situações de risco no território de abrangência do CRAS. 

O programa destina-se à população em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais 

e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  
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Programa Cisternas 

Desde 2003, o Governo Federal apóia e financia programas de construção de cisternas de placas e formação para que as comunidades locais convivam com o 

semi-árido. A cisterna é uma tecnologia popular para a captação de água da chuva e representa uma solução de acesso a recursos hídricos para a população 

rural da região. Elas são destinadas à população rural de baixa renda que sofre com os efeitos das secas prolongadas, que chegam a durar oito meses do ano. 

Nesse período, o acesso à água normalmente ocorre por meio de barreiros, açudes e poços que ficam a grandes distâncias e possuem água de baixa ou 

baixíssima qualidade, provocando várias doenças e enfermidades nas populações que se vêem obrigadas a consumir água proveniente dessas fontes.  

O objetivo do programa é apoiar estados, órgãos federais e sociedade civil atuantes na região semi-árida na implementação de programas que visem garantir 

o acesso à água potável, como componente fundamental da garantia da segurança alimentar e nutricional, para as famílias de baixa renda do sertão 

nordestino e possibilitar à população do semi-árido o acesso a uma estrutura simples e eficiente de captação de água da chuva e de aproveitamento 

sustentável de recursos pluviais, bem como fomentar a formação e a capacitação para a convivência sustentável com o Semi-Árido. O programa também 

espera contribuir com a integração União, Estados, Municípios e Sociedade Civil na implementação de ações que tenham como foco a convivência com o 

semi-árido. 

O público alvo são as famílias de baixa renda da zona rural de municípios do semi-árido brasileiro, que não disponham de fonte de água ou meio 

suficientemente adequado de armazená-la para o suprimento das suas necessidades, são as principais beneficiárias do programa. Elas devem estar 

enquadradas nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, do Governo Federal, mesmo que ainda não tenham sido beneficiadas. 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS regula em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades do sistema de serviços, 

benefícios, programas e projetos de assistência social, de caráter permanente ou eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob 

critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil; 
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A política de assistência social tem como princípio a provisão de mínimos sociais, a fim de garantir o atendimento às necessidades básicas do  indivíduo 

(LOAS/1993). O SUAS organiza a provisão de proteção social aos grupos vulneráveis dividindo-a em duas  modalidades: a proteção social básica e a 

proteção social especial. A Proteção Social Básica objetiva “prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ ou fragilização de vínculos afetivos − relacionais e de pertencimento 

social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)” 

Serviços específicos de ação continuada de proteção social básica são promovidos por meio de programas e projetos executados por Estados, municípios, 

Distrito Federal e entidades sociais, destinados ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, que em decorrência da pobreza estão vulneráveis, privadas de renda 

e do acesso a serviços públicos, com vínculos familiares e afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras; da 

pessoa idosa e de suas famílias, visando assegurar o desenvolvimento integral da criança, valorizando a convivência social e familiar, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.Deve ser priorizado o atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. 

 

Programa Bolsa Família (PBF):  

O Programa Bolsa Família foi instituído em 2003, por medida provisória posteriormente convertida na lei nº 10.836/2004. O programa unificou quatro 

programas de transferência direta de renda pré-existentes: Bolsa-Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação, chamados após a unificação 

de “programas remanescentes”. As condicionalidades constantes dos programas Bolsa Alimentação e Bolsa Escola foram mantidas pelo PBF. Assim, todas 

as crianças de 0 a 6 anos devem estar com o calendário de  vacinação em dia, as gestantes devem fazer o acompanhamento pré-natal e as crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos devem manter a freqüência escolar mínima de 85%.  
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Cadastramento de populações tradicionais: A inclusão de populações tradicionais, especificamente comunidades remanescentes de quilombos e povos 

indígenas, foi traçada como prioridade na estratégia de expansão do Programa Bolsa Família. As referidas populações demandam políticas específicas e 

muitos membros dessas comunidades se encontram em situação de vulnerabilidade social. As especificidades sócio-culturais dessas comunidades impõem a 

necessidade de adoção de estratégia apropriada de inclusão no Cadastro Único, requisito para a concessão do benefício do PBF. 

Em relação à população indígena, foram realizadas diversas reuniões entre técnicos do MDS e da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, no sentido de se 

analisar as alternativas de inclusão dos indígenas no CadÚnico. Discutiu-se entre as possibilidades de cadastramento, o aproveitamento, pelo CadÚnico, da 

base de dados do SIASI - Sistema de Acompanhamento de Saúde Indígena, bem como a possibilidade de se utilizar as estruturas dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas – DSEI’s, para a atividade de cadastramento. 

Os recursos para o custeio dos projetos para o cadastramento vieram do Banco Mundial, através do Projeto BRA 04/028. Entre os meses de setembro e 

outubro foram realizados processos licitatórios para a contratação de empresas que executariam os projetos nos estados. Devido às particularidades do 

processo, após as escolhas das empresas, deflagrou-se um processo de articulação junto às associações e representações das comunidades quilombolas nos 

estados, pois a mobilização das comunidades deveria ser feita através dessas associações. 

Programa de Distribuição de Cestas de Alimentos  

Trata-se de programa de distribuição de cestas de alimentação a famílias em situação de insegurança alimentar, prioritariamente aquelas que são acampadas 

da reforma agrária, integrantes de comunidades tradicionais e específicas (quilombolas, comunidades de terreiros, etc), ou as residentes em municípios em 

situação de calamidade pública, que estejam impossibilitadas de produzir ou adquirir alimentos. As famílias beneficiárias são indicadas por  órgãos públicos 

que lidam com os temas das comunidades tradicionais e específicas, com os acampamentos de reforma agrária, ou que identificam municípios em situação 

de calamidade pública (Secretaria Nacional de Defesa Civil) e ainda uma entidade da sociedade civil organizada, o Movimento Nacional dos Atingidos por 

Barragens. Cerca de 50% dos alimentos  distribuídos são adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), também gerido pelo MDS, 
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que compra alimentos de produtores rurais que participem do Programa  Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) (O  PRONAF trata-se de um 

programa de concessão de créditos a agricultores familiares, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.) 
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2.3 Análise dos Programas e Ações dos Ministérios à luz do Plano de Ação da III Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial  

 

É importante observar que as ações em desenvolvimento nas instituições públicas federais representam o Estado brasileiro em ação, logo tais ações 

evidenciam esforços para ampliação quantitativa e qualitativa de políticas públicas em atendimento às especificidades dos grupos discriminados na 

sociedade, especialmente afrodescendentes, indígenas, quilombolas e ciganos, entre outros, como foi apresentado. 

A instituição de marcos regulatórios, legislações específicas na estrutura dos ministérios propiciam a elaboração de novos programas e projetos, bem 

como a sua implementação, monitoramento e avaliação do trabalho, objetivando a aferir o avanço no combate ao racismo e às desigualdades entre os grupos.  

Com isso, as políticas específicas deixam de ser uma opção por parte do gestor público, passando a constituir uma diretriz na formulação das políticas 

públicas, bem como na avaliação da instituição no que tange  à superação do racismo e a promoção da igualdade racial.  

Com resultado, vários acordos de cooperação técnica foram firmados com organismos internacionais das Nações Unidas - UNESCO, UNICEF, 

PNUD, UNIFEM, OIT entre outros -, na perspectiva de avanços nas áreas de Educação, Trabalho, Moradia, Saúde, etc. Também a participação da 

sociedade civil organizada, tem garantido a participação sólida de indivíduos que integram os grupos historicamente discriminados. Essa parceria, para além 

de possibilitar o controle social das políticas, tem fortalecido o exercício da cidadania e da participação social.  

Outro aspecto positivo é a concretização de um trabalho parceiro entre os ministérios, que têm unido esforços  para garantir direitos a partir de ações 

concretas para a ressignificação das políticas públicas generalistas, observando, desde seu desenho, a perspectiva racial, étnica e de gênero, conforme 

solicitado no Plano de Ação de Durban.  Essa parceria originou outro avanço inquestionável, que se materializa nas várias ações de formação/capacitação 

dos gestores públicos, que, dada a maneira peculiar da sociedade brasileira negar as desigualdades raciais, necessitavam uma formação diferenciada, 

sensibilizando-lhes o olhar para a dinâmica racial brasileira, bem como o domínio analítico para formulação da intervenção política. Desde 2003, vários 



Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban – 30/05/2008  
 
 

90 
 

ministérios e outros órgãos públicos têm trabalhado para a capacitação dos gestores públicos nos temas de raça e gênero, com foco no combate às 

desigualdades presentes na sociedade e a implementação de políticas afirmativas. Somando, portanto, o trabalho parceiro entre os ministério e órgãos à 

formação dos gestores públicos tem-se a efetivação da promoção da igualdade racial, visto que a abordagem transversal dos temas de gênero e raça, 

conduzida por gestores capacitados para enfrentar as dificuldades e desafios que acompanham os temas, tornam-se elementos impulsionadores da 

sedimentação de políticas públicas sistêmicas. 

Ainda, outro aspecto relevante reside no aumento dos incentivos à produção de conhecimento sobre a realidade étnico-racial brasileira, seja na 

compreensão das especificidades das comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais rurais, como nas especificidades das populações afro-brasileiras e 

indígenas na área urbana. Estudos sobre as titulações de terras, organização de trabalhos sustentáveis,  de meio ambiente, de moradia, saúde e educação  etc, 

têm sido produzido como fornecimento de dados para o desenho e avaliação de políticas públicas.  

Nesse caminhar, a universidades brasileiras têm tido papel primordial na busca da superação das desigualdades étnico-raciais. A adoção da ação afirmativa 

de reserva de vagas para o ingresso no ensino superior, nas instituições públicas e privadas, propiciaram a entrada de mais de 200 mil afrodescendentes e 

indígenas no ensino superior. Desta feita, o espaço acadêmico vem se transformando, passando a refletir a diversidade étnico-racial da sociedade e ao mesmo 

tempo, o que é mais importante, trazendo para dentro da universidade novos saberes. 

 



Documento-base para discussão da Conferência Preparatória das Américas à Conferência de Revisão do Plano de Ação de Durban – 30/05/2008  
 
 

91 
 

2.4 Desafios existentes para a implementação do Plano de Ação de Durban 

2.4.1 Destaque para indígenas e afrodescendentes 

A nação brasileira é atualmente considerada rica por sua diversidade cultural, pela variedade étnica, lingüística e religiosa. Porém, há que recordarmos que 

essa nação foi constituída em grande medida com base no trabalho de índios e negros escravizados. A pura e simples abolição da escravatura não trouxe a 

cidadania para os descendentes de escravos, pois esses permaneceram segregados social, cultural e economicamente, além de terem suas especificidades 

desconsideradas pelas políticas do Estado. Por sua vez, os povos indígenas, também escravizados, sofreram   tentativas de aculturação e assimilação, 

mediante ao massacre físico e cultural que lhes era imposto.  

Ainda hoje em nossa sociedade são notórias as atitudes e práticas discriminatórias, que impedem negros e indígenas de se beneficiarem com amplitude dos 

bens nacionais – materiais e imateriais, tornando-os atavicamente discriminados em território nacional.  

De tal feita que, a atual posição de inferioridade sócio-econômica de negros e indígenas não deve ser relacionada unicamente à sua condição no momento da 

abolição da escravidão, mas sim à sistemática e ininterrupta operação de princípios racistas de seleção social que configuram as desigualdades étnico-raciais 

contemporâneas.  

Os negros, embora, representem aproximadamente  49% da população nacional (IBGE, 2006), encontram-se em posição inferior na pirâmide social, com  

baixo índice de participação nas instituições sociais. Quer na área de saúde, segurança e trabalho, quer na educação, religião e moradia,  os estudos 

desenvolvidos por instituições governamentais identificam um enorme prejuízo para os indivíduos pertencentes ao grupo negro – homens e mulheres, adultos 

e crianças.  

Os indígenas,  por sua vez, somam mais de 220 etnias, com 180 variadas línguas, constituindo um universo cultural rico, diversificado em suas experiências 

e práticas. Todavia, vivem um contínuo processo de negação desses saberes e práticas, além de serem facilmente alcançados por ações predatórias.  Logo, 
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indígenas e negros, na História brasileira, sobreviveram a uma longa e dura realidade de usurpações, a políticas de extermínio e a ausência de direitos 

básicos.  

O Estado atualmente reconhece que tanto o racismo institucional quanto o racismo individual agem na sociedade brasileira, incluindo, esse último, atitudes 

preconceituosas e comportamentos discriminatórios. Por sua vez, o racismo institucional engendra um conjunto de arranjos institucionais que restringem a 

participação do grupo negro e indígena na sociedade brasileira, estando ligado à estrutura da sociedade e não aos seus indivíduos. Todavia, juntos operam e 

constituem uma força que dificulta, e até mesmo impede, a natural participação e inserção social de indivíduos afro-descendentes e indígenas, o que cobra o 

desenvolvimento de políticas públicas de modo consistente e integrado a todas as instituições públicas, de maneira transversal, materializando programas de 

ações afirmativas, além da inserção do tema como um elemento focal nos demais programas e ações já existentes com atenção universal. 

Diante desse assentimento, o Governo Federal tem, desde 2003, avançado na construção de uma democracia substantiva, por meio da elaboração e execução 

de um conjunto de políticas públicas, em nível nacional, com vistas à efetivação da igualdade de oportunidades, em contraponto à igualdade que afirma 

serem todos e todas iguais perante a lei, conforme preconiza o artigo 5° da Constituição Federal. Tanto no que diz respeito aos negros, aqui também 

denominado afrodescendentes, quanto aos povos indígenas, busca-se a conquista de igualdade de oportunidades e de tratamento.  
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2.4.2 Acesso a bens e serviços públicos com ênfase na Educação 

 

Nas variadas áreas sociais é possível a identificação da presença das desigualdades raciais entre os grupos negro, branco 

e indígena. Contudo, ressalta-se uma preocupação com a área de Educação, pois esta é compreendida como lócus 

primordial para o desenvolvimento da nação, além de se constituir uma área  fulcral para o rompimento de idéias de hierarquia 

entre os grupos humanos, bem como para a eliminação do racismo na sociedade brasileira.  

Todavia, a análise dos índices de escolaridade desagregados por raça evidencia a participação desigual da população negra no sistema educacional brasileiro. 

A dificuldade de progressão apresentada pelo segmento negro não reflete apenas desvantagens originadas na pobreza. Os dados apresentados pelo IBGE 

(PNAD, 2003)  indicam que crianças negras deixam a escola mais cedo do que crianças brancas pertencentes à mesma condição social, o que aponta para a 

baixa qualidade das oportunidades educacionais oferecidas às crianças e adolescentes negros (Henriques, 2001).  

Vários estudos e pesquisas já evidenciaram que a educação é um ingrediente da desigualdade racial, que tende a confinar os negros na base da hierarquia 

social. Pesquisadores e pesquisadoras têm diagnosticado as penalizações sofridas por alunos negros – homens e mulheres -  no sistema escolar, enfatizando 

que esses enfrentam maiores dificuldades de acesso e permanência na escola. Além disso, salientam que o grupo negro encontra-se sobre-representado em 

estabelecimentos de ensino público de baixa qualidade. Tal situação redunda em uma vida escolar acidentada com alto índice de exclusão.1 

Mesmo diante das diversas medidas adotadas pelo Ministério da Educação, ao analisarmos os índices educacionais, percebemos que a desigualdade na 

escolarização de negros e brancos permanece basicamente a mesma desde o começo do século passado(Henriques, 2001; INEP, 2005, Garcia, 2006). Tal 

constatação revela a inexistência de eqüidade nos níveis educacionais de brancos e negros, apesar da crescente expansão das redes públicas neste período. 

                                                 
1 Ver: Rosemberg, 1987; Hasenbalg e Siva, 1990, Barcelos, 1992; Oliveira, 1992; Henriques, 2001; Cavalleiro, 1998; 2003; 2006. 
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Constata-se que o sistema educacional tem conservado, ao longo dos anos, um diferencial sempre em prejuízo da população negra.2  

Por exemplo, a taxa de analfabetismo deixa claro que o percentual nacional de analfabetos corresponde a 11,6%. No 

entanto, verifica-se que 7,1% dos auto-declarados brancos são analfabetos,  em contrapartida, os negros representam 16,1%,  

diferença que comprova o fato de os negros são alvo preferencial da exclusão educacional.  

Como decorrência dessa educação desigual, o baixo nível de escolaridade da população negra contribui para manter a sua exclusão do mercado de trabalho, 

agravada pelas atuais mudanças gestadas pela globalização mundial da economia que impõem a necessidade de profissionais com maior qualificação e 

escolarização.  

Acrescente-se a isso que os processos de seleção operam, por vezes, com a mentalidade racista. Valores negativos como a inadequação social são atribuídos  

aos negros, desqualificando-os para obter os postos de trabalhos mais elevados. A seleção pautada com orientação fenotípica pode preponderar sobre 

quaisquer outros critérios para a escolha de candidatos para uma vaga ou promoção profissional.3 

Conclui-se, portanto, a ineficácia das medidas universalistas adotadas pelo Estado brasileiro no tocante à educação. A política educacional não pode levar a 

cabo apenas aspectos pontuais para a eliminação das práticas discriminatórias. Como um grande desafio, impõe-se a necessidade de se elaborar e 

implementar instrumentos que visem à efetiva erradicação das desigualdades entre os grupos raciais na sociedade brasileira como um todo e nos sistemas de 

ensino em particular.  

Todavia, quando conjugadas as duas formas de racismo – institucional e individual - há de se considerar que a execução 

das políticas públicas pode enfrentar ações contrárias, na medida em que os profissionais da educação – brancos e também 

negros – não percebem as ações afirmativas como um elemento imperativo para a igualdade de resultados entre brancos e 

                                                 
2 Ver: Relatório do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, 2000. 
3 Ver: Mapa da população negra no mercado de trabalho - INSPIR: Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Racial, 1999. 
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negros no sistema de ensino. Perpassa ainda a idéia de que as políticas públicas afirmativas correspondem a um privilégio dado 

à população negra, e que desconsideram as desigualdades sociais como o elemento potencializador das disparidades vividas 

pelos grupos branco e negro.  

A educação como um direito de todo cidadão brasileiro, independentemente de seu pertencimento racial, é destacada 

pela Constituição Federal. Em seu artigo 5º, assevera-se que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Esses princípios estabelecem um marco referencial para que os 

sistemas de ensino tenham a possibilidade de assegurar uma educação de qualidade para todos.  

A partir de 2003, sob orientação do governo Lula e em um novo quadro institucional, as políticas educacionais para a 

diversidade étnico-racial passaram por uma nova inflexão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada, a 

partir da promulgação, em 9 de janeiro de 2003, da Lei Federal nº 10.639/03,  que torna obrigatório, no currículo oficial da Rede 

de Ensino, o ensino de História e Cultura Afro-brasileiras. Mais recentemente, em 2008, uma nova alteração da referida lei 

proporcionou a inserção da da História e Cultura Indígena como um tema obrigatório no ensino fundamental e médio.   

Com a promulgação dessas leis, o Estado brasileiro contempla diretamente uma solicitação presente no Plano de Ação 

de Durban, expressamente no que diz respeito ao caráter imperioso de os Estados promoverem a plena e exata inclusão da 

história e da contribuição dos africanos e afro-descendentes e povos indígenas no currículo educacional, fato que constitui uma 

linha divisória na política educacional brasileira, visto que, pela primeira vez, há o tratamento explícito da dinâmica das relações 

étnico-raciais nos sistemas de ensino.  
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2.4.3 Acesso a bens e serviços públicos com ênfase na saúde 

 

A área da saúde tem sido outro importante segmento de elaboração de ações efetivas na promoção da igualdade racial. Entendido como um direito 

fundamental para o exercício pleno da cidadania. É um dos eixos estratégicos no desenvolvimento e no fortalecimento da  democracia brasileira. 

No entanto, as análises  da população brasileira desagregada por raça e cor identifica que o grupo de afrodescendentes corresponde a de 65% da população 

pobre e 70% da população que vive em extrema pobreza. Diferentemente, o grupo branco representa  35% dos pobres e 30% dos extremamente pobres. Essa 

desigualdade social repercute diretamente nos indicadores de saúde da população negra, mais vulnerável a uma série de agravos e doenças, quando 

comparada com a população branca. 4 

Diversos estudiosos sobre a saúde e vulnerabilidade destacam a forte associação entre a pobreza e população negra que está expressa em múltiplos 

indicadores, sejam estes econômicos, educacionais ou de saúde. Por exemplo, os riscos de uma criança negra não-branca morrer antes dos cinco anos por 

causas infecciosas e parasitárias é 60% maior do que o de uma criança branca, assim como o risco de morte por desnutrição e doenças infecciosas apresenta 

diferenças alarmantes, sendo 90% maior entre crianças pretas, pardas e indígenas  do que entre brancas. Assim como o índice de mortalidade infantil é maior 

entre os negros.5 

As medidas tomadas pelo Ministério da Saúde instituíram o campo saúde da população negra, a  partir da constatação de que as relações sociais no Brasil são 

marcadas pelo racismo, fato encoberto pela ideologia da democracia racial, mas, cabalmente, demonstrado pelos indicadores de saúde que retratam de forma 

                                                 
4 Ver entre outros: “Índice de Desenvolvimento Humano da População Afro-descendente”, elaborado por Marcelo Paixão e Wânia Santana. Federação de Órgãos para Assistência Social 
e Educacional (FASE), 1997; “Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho” elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e 
Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (INSPIR); “Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condições de Vida na Década de 90” elaborado por Ricardo Henriques.  
Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada ( IPEA), 2001 e “Desigualdades Raciais no Brasil – Um Balanço da Intervenção Governamental”, elaborado pelas pesquisadoras Luciana 
Jaccoud, Nathalie Beghin e Sonia Tiê Schicasho. Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada ( IPEA), 2002 
5 Ver: “A saúde da população negra e o SUS: ações afirmativas para avançar na eqüidade”. Ministério da Saúde. Brasília, Editorado Ministério da Saúde, 2005. 
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expressiva as desigualdades raciais em saúde, quer seja no atendimento as doenças associadas a determinantes raciais/étnicos;  quer seja na discriminação na 

assistência ou do perfil epidemiológico marcado pela precocidade dos óbitos. 

Conclui-se, portanto, que o atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS tem proporcionado acesso igual a populações que em seu cotidiano são desiguais, 

o que  acaba por reforçar as diferenças de desempenho entre negros e brancos nos indicadores de saúde existentes no país. 
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2.5 - Um olhar para o futuro 

 Acredita-se que a diversidade racial deve representar um valor nuclear na sociedade brasileira. Para se atingir esse objetivo, ao considerarmos os avanços na 

execução do Plano de Ação de Durban, aqui destacados, reconhece-se que ainda há muito a ser feito. Dessa consideração deriva o comprometimento com a 

atenção permanente, por parte do Governo Federal, aos vários tratados de direitos humanos. Fato que, reconhecemos, impõe como questão fulcral o esforço e 

a vontade política, sobretudo daqueles que estão à frente dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Por conseguinte, reconhecer-se a necessidade de 

fortalecimento e intensificação das ações que já se acham em processo, assim como a imperiosidade de elaboração de novas ações afirmativas para todas as 

áreas do bem-estar-social, concentrando-se esforços principalmente em educação, saúde, trabalho e moradia.  

A inserção substantiva das temáticas étnico e racial requer uma abordagem sistêmica, contínua e transversal à estrutura do Estado nacional, o que por sua vez 

constitui um enorme desafio. A incorporação da perspectiva étnico-racial nas mais variadas ações e programas, durante os processos de elaboração, 

execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas deve ser entendida como parâmetro de análise qualitativa da gestão das instituições. Trata-se 

ainda de influenciar a administração pública a considerar, conforme recomendado pelo Plano de Durban, a priorização de recursos financeiros e humanos 

para a melhoria da situação dos indivíduos afrodescendentes e indígenas, e outros indivíduos pertencentes a grupos discriminados, como os ciganos e 

quilombolas. 

Todavia, as ações aqui apresentadas materializam vitórias e conquistas para a sociedade brasileira, na medida em que o fortalecimento dos grupos 

discriminados constitui o fortalecimento e o desenvolvimento da sociedade como um todo.  Sobretudo, o trabalho em desenvolvimento nos ministérios 

traduz um esforço nacional para implementação do Plano de Ação de Durban, bem como da persecução dos seus objetivos. 

Um elemento identificado como potencializador das políticas públicas, diz respeito à construção de conhecimento quantitativo e qualitativo sobre racismo e 

seus derivados na sociedade brasileira. A sistematização estatísticas de dados e informações permitirá o reconhecimento, acompanhamento e avaliação dos 

problemas enfrentados pelas vítimas do racismo. Além disso, permitirá a avaliação sistemática no que tange aos avanços concretizados pelas políticas 
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públicas. As informações quantitativas devem considerar a necessidade de desagregação das informações por raça/etnia, considerando a participação de 

afrodescendentes e indígenas em geral, e sobre as mulheres negras, de maneira mais especifica. 

Na elaboração de ações afirmativas, deve-se considerar também o recorte de gênero, na intersecção com o racismo, buscando-se possibilitar o protagonismo 

de mulheres afrodescendentes nas relações sociais, em suas diversas áreas.    

A construção de conhecimento qualitativo representa também um elemento fundamental para a eliminação do racismo.  A produção e divulgação de 

conhecimento e a construção de ferramentas que visem garantir eficiência, eficácia e efetividade dos trabalhos demandam necessidade de conhecimento e de 

um amplo processo de formação de gestores públicos, além de um sistemático processo de avaliação institucional.  O conhecimento é, sem dúvida alguma, a 

possibilidade de lograrmos a implementação integral do Plano de Ação de Durban. 


