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FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

PROPOSIÇÕES 

 

                                                           DA NATUREZA E FINALIDADE 

O FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA ABPN (Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros) é formado por profissionais da educação básica atuantes na 

escola em prol da aplicação do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e se caracteriza por ser um espaço permanente de discussão e atuação nas 

garantias do referido direito. 

O Fórum é instância consultiva, propositiva, indicadora, fomentadora e de 

acompanhamento das ações na área de Educação Básica. 

O Fórum tem por finalidade acompanhar a implantação e implementação da legislação 

supracitada na Educação Básica e promover a produção de conhecimento docente 

através das práticas desenvolvidas, assim como promover estudos e debates sobre 

esta política e o enfrentamento ao racismo que esta demanda. 

 As decisões do Fórum poderão transformar-se em deliberações pela Associação 

Brasileira de Pesquisadoras/es Negras/os. 

 

DOS PRINCÍPIOS 

O Fórum norteará suas atividades tendo por base os seguintes princípios 

fundamentais: 

                    I - Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Durban e a 

Constituição Federal;                                                                     

                      II - Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional,  n° 9394/96 -  (LDBEN);  

                    III - Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8069/90 (ECA); 
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                    V - Resoluções que firmam normas para a Educação Básica no âmbito dos 

sistemas Federal, Estadual e Municipal de Ensino. 

 

DOS OBJETIVOS 

Constituem objetivos fundamentais do Fórum Permanente de Educação Básica. 

I - articular  para que os sistemas públicos garantam o acesso e a 

permanência com qualidade das crianças, adolescentes, jovens e adultos nas 

instituições de Educação Básica; 

    II - acompanhar o cumprimento da legislação específica, colaborando na sua 

implementação; 

                              III - articular debates para obtenção de indicativos sobre a realidade de  

atendimento,  visando à proposição da política de Educação Básica; 

                        IV - incentivar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à Educação    

Básica; 

                        V - apoiar a obtenção de fontes de recursos financeiros para a Educação     

Básica e Superior; 

                        VI - organizar encontros sistemáticos para a troca de experiências entre 

setores envolvidos com a Educação, visando o estabelecimento das ações; 

                     VII - divulgar informações relativas às políticas, regulamentações e 

funcionamento das instituições de Educação Básica e Superior; 

                      VIII - articular-se aos demais  Fóruns de Educação Básica; 

                             IX - incentivar a implementação de projetos de formação de profissionais da 

Educação Básica; 

                             X - incentivar os estudos, pesquisas e  projetos desenvolvidos pelos 

profissionais atuantes na Educação Básica; 
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                             XI - estabelecer a implementação de propostas pedagógicas de qualidade  

nas instituições  públicas e privadas; 

                             XII – publicar as produções e disseminar o conteúdo produzido em toda a 

Educação Básica do país.  

 

 

                                                                          DA COMPOSIÇÃO 

 

O Fórum é composto por profissionais da Rede Pública e Privada de Educação, 

Instituições e pessoas que atuam na garantia e defesa de uma educação antirracista.  

São considerados membros todos os participantes do Fórum filiados ou não à ABPN, 

São considerados membros com direito à voto todos aqueles filiados à ABPN com 

situação regular. 

As assembleias do Fóum serão realizadas preferencialmente durante a realização dos 

COPENEs (Congresso Nacional de Pesquisadoras/es Negras/os) Nacionais ou Regionais. 

 

DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

 Difusão das ciências e seus mecanismos de produção em educação básica; 

 Apresentação de linguagem científica com objetivos pedagógicos nas séries 

iniciais: conhecer sobre ciência, sobre a natureza da ciência e sobre os símbolos 

desta; 

 Realização de atividades de inserção de experimentação investigativa  nos 

eventos promovidos pela ABPN; 

 Promoção do encurtamento da distância entre a produção de conhecimento 

científico e o conhecimento escolar- com rodas de conversa entre estudantes e 
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pesquisadores da ABPN e vivências em processos de produção e validação de 

ciências . 

 Intencionamos contribuir para o campo das ciências básicas uma vez que estas 

são o campo de desenvolvimento de qualquer nação numa sociedade 

tecnológica. 

 

 

 

 

Anna M. Canavarro Benite 

Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 


