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NOSSOS PARCEIROS

 Banco Real
Colocando em prática um 

novo jeito de fazer negócios, o 
Banco Real busca uma relação 
mais equilibrada entre o 
lucro, as pessoas e o planeta, 
acreditando que nosso futuro 
decorre da maneira como 
nos comportamos hoje. 
Só é possível sermos bem-
sucedidos se contribuirmos 
para a construção de um 
ambiente mais saudável e de 
uma sociedade mais inclusiva. 
Nesse caminho, reconhece 
a importância de soluções 
compartilhadas. A parceria 
com o CEERT para o Prêmio 
Educar para a Igualdade Racial 
simboliza mais um passo para 
a concretização da visão de 
construir “Um Novo Banco 
para Uma Nova Sociedade”.

Fundação Avina
Criada em 1994 pelo 

empresário suíço Stephan 
Schmidheyni, a Fundação 
Avina tem o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
sustentável em toda a América 
Latina. Com 20 escritórios em 
12 países, a organização atua 
no Brasil desde 1999. Maria 
Aparecida Silva Bento, diretora 
executiva do CEERT, é líder-
parceira da AVINA desde 
novembro de 2002.

AVINA Brasil - 
Representação Sudeste e Distrito Federal 
Av. Brasil, 1438 - Sala 1405 - Funcionários 
30.140-003 - Belo Horizonte - MG 
info.brasilsudesteedf@avina.net 
www.avina.net 
Tel:  [55] (31) 3222 8806

Sobre o CEERT
Criado em 1990, o CEERT 

– Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e 
Desigualdades – é uma 
organização não-governamental 
que produz conhecimento, 
desenvolve e executa projetos 
voltados para a promoção da 
igualdade de raça e de gênero.
Contamos com uma equipe de 

psicólogos, juristas, educadores, 
sociólogos, assistentes sociais 
e gestores de pessoal que 
faz diagnósticos, elabora e 
implementa programas de 
promoção da igualdade racial 
em sindicatos, escolas, empresas 
e órgãos públicos. 
Desenvolvemos nossos 

principais projetos nas áreas 
de educação, saúde, relações 
do trabalho, implementação de 
políticas públicas e acesso da 
população negra à justiça, ao 
direito de igualdade racial e à 
liberdade de crença.
Assessoramos órgãos 

governamentais, instituições 
privadas e movimentos 
sociais nas áreas de formação 
política, capacitação de pessoal 
e produção de materiais 
educativos.
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LEI 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003

Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no 
currículo ofi cial da Rede de Ensino a obri-
gatoriedade da temática “história e cultura 
afro-brasileira”, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, ofi ciais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensi-
no sobre história e cultura afro-brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se 
refere o caput deste artigo incluirá o estu-
do da história da África e dos africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da socie-
dade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica 
e política pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e 
cultura afro-brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artís-
tica e de literatura e história brasileiras.

§ 3º (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá 
o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacio-
nal da Consciência Negra’”.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2003

Luiz Inácio Lula da Silva

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque

Este texto não substitui o publicado no 
D.O.U. de 10.1.2003
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Quem não semear não vai colher
Ai de quem é um e nunca será dois

Por não saber.
Quem irá me valer?

São pessoas, é a caminhada.

Milton Nascimento
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e Celebrar a Pluralidade

A questão da educação para a igualdade racial mereceu destaque 
na Constituição de 1988, não apenas por assegurar igualdade 

de condições para o acesso e a permanência dos vários grupos 
étnicos no ambiente escolar, mas também por redefi nir o 
tratamento dispensado pelo sistema de ensino à pluralidade que 
caracteriza a sociedade brasileira. No âmbito legislativo federal, um 
importante avanço merece ser destacado: a lei 10.639/2003 que 
instituiu como obrigatórios o ensino da história e cultura da África 
e dos afro-brasileiros.
Tal lei reforça uma das importantes funções sociais da escola, 

instituição pública que necessita considerar a diversidade cultural 
e étnica presente em nossa sociedade e atuar, a partir de seus 
valores e com toda a comunidade escolar, para a construção de 
uma nova ética em que a pluralidade seja reconhecida, valorizada e 
celebrada e possa impactar positivamente na construção de novos 
valores, práticas e atitudes pautadas pela não-discriminação em 
toda a nossa sociedade.
Complementar a esse marco, a declaração de Durban insta os estados 

a comprometerem recursos para eliminar as desigualdades e a darem 
a importância necessária à revisão dos livros, textos e currículos para 
eliminação de quaisquer elementos que promovam o racismo.
A iniciativa do CEERT – Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades, ao investir em uma publicação que 
relaciona as experiências educacionais coletadas através do 3º 
Prêmio Educar para a Igualdade Racial, possibilita para o conjunto 
da sociedade a disseminação de seus conhecimentos acumulados 
sobre o tema, o acesso às experiências de sucesso implementadas 
em escolas de todo o Brasil e nos aponta como essas práticas 
contribuem para a luta na efetivação de direitos, por meio de 
políticas públicas educacionais, que promovam para a inclusão social 
a eqüidade e a valorização da diversidade cultural e racial no País.

DIVERSIDADE METODOLÓGICA
De norte a sul do Brasil, observa-se a diversidade metodológica 

adotada nos trabalhos desenvolvidos e os efeitos decorrentes. 
Abordando o assunto a partir dos diferentes pontos de vista 
dos alunos, incentivando a pesquisa familiar, a leitura, o uso 
de tecnologias, atividades lúdicas, e com apurado senso de 
multidisciplinaridade e transversalidade, chega-se a resultados 
de impacto, como o resgate da tradição da oralidade presente 
nas culturas de origem africana, a valorização de canções 
históricas das famílias dos alunos e do folclore, a reorientação 
do comportamento e da percepção das crianças em relação a 
sua origem, a inserção de questões étnico-raciais no cotidiano, a 
conscientização política do mito da democracia racial.
Alguns projetos ultrapassaram os muros da escola, envolvendo 

família, comunidade e município, e não há dúvida de que o processo 
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de formação da identidade brasileira de cada criança, valorizando 
a contribuição dos diferentes povos, conduz à ressignifi cação de 
valores e conceitos estereotipados da cultura popular.
Em nossa época, são fundamentais os processos de colaboração 

e parceria, pois, difi cilmente, uma organização terá êxito atuando 
isoladamente. Por essa razão, a iniciativa do CEERT é tão valorosa: 
envolve diversos atores sociais e provoca refl exão sobre a 
tendência, a abrangência, a qualidade, a diversidade, o impacto e 
os desafi os inerentes às soluções apresentadas. Não há dúvidas 
de que, sob essa perspectiva, a mobilização, o incentivo para a 
implementação de práticas dessa natureza, a inovação e a refl exão 
permanente sobre o racismo impulsionam, não só a melhoria da 
legislação vigente, o fortalecimento das instituições de ensino e do 
corpo docente, como concorrem, diretamente, para a superação 
de preconceitos e para a promoção da equidade, resultando em 
oportunidades cada vez maiores para que a sociedade, como um 
todo, promova ações que confrontem a desigualdade.
As iniciativas aqui registradas nos mostram rumos possíveis e nos 

levam à análise dos profundos obstáculos existentes na promoção 
dessa causa.
A AVINA sente-se honrada por caminhar de mãos dadas com 

o CEERT em seus esforços para viabilizar a produção desta 
publicação e contribuir com ações para a promoção da igualdade 
étnico-racial e para a eliminação de qualquer tipo de racismo.

Fundação AVINA
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1O Potencial Transformador da 
Educação para Todos

O Banco Real em seu propósito de construir um novo banco 
para uma nova sociedade reconhece a importância da busca 

de soluções conjuntas.
A parceria desenvolvida com o CEERT – Centro de Estudos das 

Relações de Trabalho e Desigualdades, desde 2002, é um exemplo 
de como podemos juntos ser agentes dessa evolução.
Dentro do Banco, compreendemos a diversidade como valor 

humano e como estratégia para capacitar nossa Organização a ter 
uma visão integrada da sociedade e, assim, poder exercer melhor 
o seu papel. Entendemos que também é possível atuar, em âmbito 
maior. Isto é, infl uenciando políticas públicas de educação que 
promovam a igualdade de oportunidades para todos.
O Prêmio Educar para a Igualdade Racial, desenvolvido em parceria 

com o CEERT, prestigia o papel fundamental dos educadores que 
hoje já estão contribuindo para uma sociedade mais justa e onde 
haja um novo padrão de relacionamento entre as pessoas. Os 12 
projetos vencedores desta 3ª edição do Prêmio demonstram na 
prática o potencial transformador da educação. Esperamos que o 
compartilhamento dessas práticas por meio desta publicação inspire 
muitas outras ações para a valorização da diversidade – não só na 
escola, mas em todos os setores da sociedade.

Laura Oltramare
Desenvolvimento Sustentável
Banco Real
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A concepção de alicerces para a 
elaboração de políticas públicas de 
combate ao racismo

A 3a edição do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, cujos anais 
estamos disponibilizando na presente publicação, contabiliza 

dados encorajadores, promissores, ao mesmo tempo em que 
chama a atenção para a permanência de uma imobilidade quase 
absoluta do poder público nessa área.
Alguns números merecem registro pela sua robustez e por seu 

signifi cado: desde o lançamento da 1a edição, foram inscritas cerca de 
1.000 experiências, procedentes de todos os estados da federação, 
de áreas urbanas e rurais, protagonizadas em igual número por 
educadores negros e brancos. São mulheres cerca de dois terços dos 
professores que resolveram encarar o problema da discriminação em 
sala de aula e submeteram suas experiências à avaliação.
Comunidades de quilombos apresentaram trabalhos, aldeias 

indígenas inscreveram experiências. Um dos premiados da 3ª 
edição teve que se valer de uma variedade de meios de transporte 
– barco, carro, ônibus e avião para se fazer presente no evento de 
premiação, encantando a todos com seu bom humor. 
Nossos pareceristas e selecionadores, responsáveis pela avaliação 

dos trabalhos, detectaram uma gradativa elevação da qualidade das 
experiências apresentadas ao longo das três edições.
Além de conferir visibilidade e notoriedade ao esforço do 

professorado, o Prêmio tem impulsionado a multiplicação de 
experiências: professores publicaram suas realizações, foram 
convidados para desenvolver trabalhos similares em outras localidades, 
compartilharam as iniciativas país afora e, inclusive, fora do país.

SENSO ÉTICO E ASPIRAÇÃO IGUALITARISTA
O catálogo de experiências coletadas pelo Prêmio exibe 

muito mais do que façanhas pessoais ou coletivas, pragmáticas, 
espontâneas. Impulsionados quase sempre pelo senso ético, 
a consciência cidadã e a aspiração igualitarista, os educadores 
se insurgem solitariamente contra a discriminação, o racismo, 
o preconceito em sala de aula. Isso porque a substância desse 
protagonismo, os métodos, as técnicas e os instrumentos 
utilizados, as estratégias de atuação, a linguagem empregada, os 
conteúdos veiculados, os resultados obtidos e o conhecimento 
acumulado compõem, salvo engano, um capital imprescindível para 
a construção das diretrizes e bases de uma política educacional 
de promoção da igualdade racial, informada por uma metodologia 
planifi cada, profi ciente e efi caz.
Esta seria, em última instância, a maior contribuição do 

protagonismo docente capturado pelo Prêmio – oferecer ao 
poder público os alicerces para a concepção e a execução de uma 
política pública nesta seara.
No entanto, a despeito da histórica mobilização perpetrada pelo 

movimento negro, da enorme contribuição dos pesquisadores, da 
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aprovação de leis (de que é exemplo a lei 10.639/2003, que alterou 
a LDB, introduzindo o ensino da história da África e da cultura 
afro-brasileira em toda a rede de ensino brasileira), do vigoroso 
protagonismo docente e dos clamores de pais e mães de alunos, o 
poder público insiste em tratar o assunto como algo secundário, 
sem importância. Basta verifi carmos a inexistência ou a insignifi cância 
dos recursos orçamentários destinados ao tema, seja no âmbito das 
prefeituras, dos governos estaduais ou do governo federal.
Lamentavelmente, aquilo que a constituição federal, as leis 

federais e inúmeras leis estaduais e municipais determinam como 
obrigação do estado, uma política pública, encontra-se ainda hoje 
entregue à responsabilidade da sociedade civil, do protagonismo 
docente, das entidades que se dedicam à luta pela igualdade.
Oxalá a próxima edição do Prêmio traga notícias de que 

as autoridades públicas resolveram aprender com nossos 
professores que lei é para ser levada a sério. E, sobretudo, que 
não haverá educação de qualidade no Brasil sem a valorização 
da diversidade, o respeito à diferença e a promoção da igualdade 
entre todos os brasileiros.

Maria Aparecida Silva Bento
Diretora Executiva do CEERT
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Publicações realizadas pelo CEERT, em parceria com diversas editoras e instituições

Sobre o CEERT

C riado em 1990, o CEERT – Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades – é uma 

organização não-governamental que produz conhecimento, 
desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da 
igualdade de raça e de gênero.
Contamos com uma equipe de psicólogos, juristas, educadores, 

sociólogos, assistentes sociais e gestores de pessoal que faz 
diagnósticos, elabora e implementa programas de promoção da 
igualdade racial em sindicatos, escolas, empresas e órgãos públicos. 
Desenvolvemos nossos principais projetos nas áreas de 

educação, saúde, relações do trabalho, implementação de políticas 
públicas e acesso da população negra à justiça, ao direito de 
igualdade racial e à liberdade de crença. Assessoramos órgãos 
governamentais, instituições privadas e movimentos sociais nas 
áreas de formação política, capacitação de pessoal e produção de 
materiais educativos.
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Os programas do CEERT

DIREITO E RELAÇÕES RACIAIS
Os principais objetivos do CEERT nessa área são capacitar 

operadores do direito no tratamento da questão racial e pressionar 
o Estado para que aprimore a legislação antidiscriminatória do país.
Elaboramos propostas de leis, realizamos pesquisas de jurisprudência 

e promovemos estudos sobre a legislação antidiscriminatória 
brasileira para aperfeiçoar os instrumentos jurídicos e a defesa 
judicial na promoção da igualdade de raça e gênero. Assessoramos 
tecnicamente órgãos públicos, sindicatos, universidades, empresas etc.
Atuamos para assegurar os direitos da população negra, tendo 

obtido importantes vitórias em vários tribunais do país.

POLÍTICAS PÚBLICAS
O CEERT opera junto a prefeituras (Belém, Belo Horizonte, 

Campinas, Jacareí, Jundiaí, Porto Alegre, Santo André, São Paulo 
e Uberlândia), secretarias e outros órgãos, públicos e privados. 
A partir da introdução do quesito cor–raça nos cadastros 
desses órgãos, capacitamos gestores públicos, desenvolvemos 
metodologias, acompanhamos o diálogo com os movimentos sociais 
e produzimos materiais educativos voltados para a implementação 
de políticas públicas nas áreas de educação, saúde e trabalho.

LIBERDADE DE CRENÇA
A instituição criou um programa que se ocupa da formação de uma 

consciência social comprometida com a defesa da liberdade de crença 
e o repúdio a toda forma de intolerância religiosa. Em parceria com o 
SESC-SP e o Intecab-SP, lançamos em 2004 a “Campanha em Defesa 
da Liberdade de Crença e contra a Intolerância Religiosa”.
Também registramos importantes vitórias judiciais, a exemplo do 

reconhecimento da validade do casamento realizado na religião 
afro-brasileira e do direito de resposta a programas televisivos que 
satanizam essa religião.

SAÚDE
O CEERT desenvolve projetos de pesquisa e de capacitação 

de profi ssionais em instituições privadas e públicas das áreas 
municipal, estadual ou federal, orientando-os sobre a importância 
da implementação do quesito cor nos formulários dos centros 
de atendimento. Formulamos ainda campanhas, para as quais 
produzimos os materiais de divulgação, como cartazes, folders e 
boletins institucionais.
No Projeto Dano Psíquico, pesquisamos e estudamos casos relacionados 

a vítimas de violência de gênero e raça e elaboramos o laudo de um caso 
emblemático, como paradigma de instrumento e de metodologia para 
orientar a atuação de profi ssionais das áreas jurídica e de saúde.
Investigamos a utilização ideológica da raça nos debates acerca 

das causas da doença profi ssional denominada leucopenismo entre 
os trabalhadores da Siderúrgica de Volta Redonda e produzimos 
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cartilha para orientar a atuação de sindicalistas, profi ssionais de 
saúde e trabalhadores.

MERCADO DE TRABALHO
Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de políticas 

de promoção da igualdade, formamos sindicalistas, produzimos 
materiais educacionais, textos e artigos para a imprensa sindical.
Assessoramos sindicatos na elaboração de cláusulas de promoção 

da igualdade para acordos de trabalho.
Em 1992, em parceria com centrais sindicais, denunciamos 

o descumprimento pelo Brasil da Convenção 111 da OIT 
– Organização Internacional do Trabalho, cuja ação abriu caminho 
para assessorarmos formalmente a OIT e o Ministério do Trabalho 
na área de relações raciais, de 1995 a 1996.
Participamos, em 1994, da I Conferência Sindical Interamericana 

pela Igualdade Racial, estimulando a criação de comissões sindicais 
anti-racistas e a aprovação de políticas anti-racistas nas diversas 
categorias profi ssionais e nas centrais sindicais.
Monitoramos o tema “discriminação de raça” no Instituto 

Observatório Social, dentro do qual também capacitamos técnicos, 
além de criar e alimentar um Banco de Informações sobre Raça, 
Trabalho e Movimento Sindical.

EMPRESAS E RECURSOS HUMANOS
Enfatizamos o papel do profi ssional de recursos humanos na 

implementação de políticas de ação afi rmativa dentro das empresas. 
Fazemos diagnósticos sobre a condição de gênero e de raça e 
desenvolvemos programas de promoção da diversidade nas empresas.
Introduzimos a temática da Diversidade Racial no Congresso 

Nacional de Recursos Humanos e impulsionamos a criação de uma 
Comissão sobre Diversidade no Conselho Regional de Psicologia.

EDUCAÇÃO
Desde 1995, o CEERT atua na área da educação, combinando 

ações de combate ao racismo com programas de pesquisa e de 
promoção da igualdade racial.
O Programa de Educação do CEERT tem como objetivo 

desenvolver propostas metodológicas para o tratamento da 
diversidade humana e da pluralidade cultural na escolarização regular. 
Ele subsidia, especialmente, a rede pública de ensino, na perspectiva 
da adoção do tema “diversidade humana / pluralidade cultural” como 
conteúdo permanente dos currículos e das atividades escolares. 
Desde 2003, o CEERT vem desenvolvendo ações que visam subsidiar 

a implementação da Lei 10.639/2003, que versa sobre a obrigatoriedade 
do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira.
Na útima década, o CEERT produziu artigos, materiais e textos 

pedagógicos, além de elaborar e desenvolver programas de 
formação sobre relações raciais-étnicas em diferentes instituições. 
Ao longo desse período, desenvolveu metodologia de processos de 
formação e de intervenção institucional que têm sido fundamentais 
nas áreas do trabalho, da saúde e da educação.
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Na área de educação destacamos os seguintes projetos:

Educação para a Cidadania

Desenvolvido em 1993 e 1994, suas principais atividades consistiram 
em ofi cinas com educadores e alunos de escolas periféricas da região 
norte do município de São Paulo, região com expressiva concentração 
de população negra. Como produtos, foram organizados textos de 
apoio sobre diversidade humana e educação. Também foi produzido 
um rol de atividades para as salas de aula, tendo como temática a 
discriminação racial. “Educação para a Cidadania” atingiu mais de 30 
escolas e 800 professores da rede pública de ensino.

Parceria/Apoio: Companhia Levi Strauss

Oportunidades Iguais para Todos

Programa de implementação de políticas de promoção da igualdade 
racial, com atividades diversifi cadas como produção de material 
pedagógico, curso de formação de multiplicadores, ofi cinas de 
formação e de sensibilização etc. Foi realizado em 1996, em Belo 
Horizonte, atingindo 700 educadores. Desses, 30 receberam formação 
mais intensiva e foram indicados pela Secretaria Municipal de 
Educação como agentes multiplicadores para a introdução do tema 
“diversidade humana e pluralidade cultural” na rede pública de ensino.

Parceria/Apoio: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Interação Racial no Meio Escolar 

O projeto, desenvolvido em 1998, teve uma característica 
marcadamente institucional, visto que, desde o início, envolveu 
quatro delegacias de ensino, consideradas “portas de entrada” para 
as escolas. Posteriormente envolveu 80 coordenadores pedagógicos 
e supervisores ligados a essas delegacias. Nas escolas, as ofi cinas 
começavam com o corpo diretivo e técnico (diretor, vice-diretor, 
coordenadores pedagógicos), abrangendo posteriormente os 
professores e, por meio deles, os alunos. Esse caminho metodológico 
foi escolhido como forma de envolver a totalidade do corpo escolar, 
evitando o isolamento da atuação do professor e permeando o 
projeto político-pedagógico com o tema das relações raciais.

Parceria/Apoio: Companhia Levi Strauss

Cidadania em Preto e Branco

Livro paradidático que discute as relações raciais. Atualmente está na 
quarta edição e fi gura na lista de livros recomendados para o ensino 
fundamental e médio das escolas estaduais de São Paulo. Também 
compõe a bibliografi a afro-brasileira disponível nas Salas de Leitura 
das escolas municipais de São Paulo.

Parceria/Apoio: Editora Ática, 1999

Discriminação Racial nas Escolas – Entre a Lei e as Práticas Sociais

Nas palavras de Jorge Werthein, diretor da Unesco no Brasil, “com a 
publicação do presente texto, esperamos impulsionar o debate sobre 
propostas de superação do problema, seja no campo conceitual, 
seja no campo das políticas públicas, envolvendo órgãos públicos, 
pesquisadores, intelectuais e organizações da sociedade civil – todos 
juntos na promoção da igualdade racial na escola”.

Parceria/Apoio: Edição Unesco, 2002
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Seminários Regionais Educar Para a Igualdade Racial

Os seminários foram realizados, em 2003, nas capitais: Belém (PA); Belo 
Horizonte (MG); Campo Grande (MS); Porto Alegre (RS); Salvador (BA). O 
objetivo foi monitorar as 180 experiências inscritas (e não premiadas) na 
1ª edição do “Prêmio Educar para a Igualdade Racial” e demais práticas 
de educadores, diretores e coordenadores pedagógicos. Ao todo, 
participaram 1.050 profi ssionais da educação e representantes dos 
movimentos negro e indígena. Participaram ainda 26 monitores que 
discutiram, no âmbito de suas regiões, questões referentes a políticas 
públicas, programas de formação em relações raciais no ambiente escolar; 
implementação da lei 10.639/2003; currículo escolar, entre outros temas.

Parceria/Apoio: Unicef; SDH – Programa Paz nas Escolas

Ética, Cidadania e Relações Raciais

Curso de formação nas escolas da rede municipal de Uberlândia (MG), em 
2003. Atingiu 400 educadores. Foram desenvolvidas ofi cinas de formação, 
atividades extramuros e produção de experiências de promoção da 
igualdade racial-étnica na escola. Na oportunidade, criou-se o núcleo 
de educadores Educafro – responsável pela implementação de políticas 
públicas educacionais de promoção da igualdade racial em Uberlândia. 

Parceria/Apoio: Prefeitura Municipal de Uberlândia, Minas Gerais

Educar Para a Igualdade Racial: Formação de Educadores da Rede Municipal de 
Campinas

Em 2004, O CEERT realizou a Formação de Educadores da Rede 
Municipal de Educação de Campinas sobre o Tratamento da Temática 
Racial-Étnica com o objetivo de sensibilizar e capacitar os profi ssionais 
da educação para a importância de trabalhar as relações raciais em 
prol do pleno desenvolvimento escolar de todas as crianças (negras, 
brancas, indígenas e de outros grupos étnicos) e de garantir o direito 
de acesso e permanência nas escolas. Foram benefi ciários diretos do 
projeto 150 educadores de educação infantil e ensino fundamental, 
30 gestores educacionais (diretores, coordenadores pedagógicos e 
supervisores) e 12 educadores étnicos.
O CEERT realizou ainda a Formação Aprofundada para Gestores em 
Educação da Rede Municipal de Campinas sobre a Temática Racial, com o 
objetivo de subsidiar o grupo de educadores étnicos, contribuindo para a 
inclusão da temática da diversidade humana nos programas curriculares 
e nos projetos político-pedagógicos das escolas.

Parceria/Apoio: Secretaria Municipal de Educação de Campinas, 
Escola Viva

Construindo uma Prática de Promoção da Igualdade Racial, a partir da 
Bibliografi a Afro-brasileira da SME-SP

Em 2004, a partir da bibliografi a afro-brasileira disponibilizada pela 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o CEERT formou 
cerca de 1.600 profi ssionais da educação (orientadores da sala de 
leitura, coordenadores pedagógicos, diretores escolares e auxiliares 
de desenvolvimento infantil), de todas as regiões de São Paulo, para a 
inclusão da temática racial em suas práticas escolares, abordando os 
seguintes temas: relações raciais no ambiente escolar; representação do 
negro nos livros didáticos; história da África e da cultura afro-brasileira; 
direito e relações raciais, ensino da tolerância de crença e religião e 
metodologia de tratamento da temática racial no ambiente escolar. 

Parceria/Apoio: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São 
Paulo; Círculo de Leitura; Projeto Vida.
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Vista Minha Pele

O vídeo Vista Minha Pele é destinado à discussão sobre racismo e 
preconceito racial. A parte fi ccional apresenta uma história invertida: 
os negros são a classe dominante enquanto os brancos fi guram 
como ex-escravos. É uma paródia da realidade brasileira, que 
oferece material útil para a refl exão sobre racismo e preconceito 
em sala de aula. A segunda parte do vídeo apresenta depoimentos 
de educadores e especialistas em relações raciais, enfocando as 
implicações entre educação e racismo. O vídeo foi distribuído para 
2.000 estabelecimentos de ensino e tem sido utilizado em cursos de 
formação de educadores.

Apoio: Programa Paz nas Escolas e Banco Real

Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Educação: Exercitando a Defi nição 
de Conteúdos e Metodologias

A publicação Políticas de promoção da igualdade racial na educação: 
exercitando a defi nição de conteúdos e metodologias se refere à 
sistematização de experiências educacionais desenvolvidas pelo 
CEERT em alguns municípios, por meio de dois projetos: “Construindo 
uma Prática de Promoção da Igualdade Racial, a partir da Bibliografi a 
Afro-brasileira da SME-SP” e “Educar para a Igualdade Racial: Formação 
de Educadores da Rede Municipal de Campinas”. Os principais 
tópicos da publicação são a luta do movimento negro na perspectiva 
educacional; a LDB/Lei 10.693/2003 e sua implementação; dados 
estatísticos em relação à população negra na esfera educacional; 
experiências de tratamento da temática racial em municípios 
parceiros do CEERT; passo-a-passo na luta contra o racismo.

Pareceria/Apoio: Unicef

Relações Raciais na Educação Infantil

Em 2005, o CEERT em parceria com o Instituto Avisa Lá, iniciou um 
projeto inovador sobre a temática das relações étnico-raciais na 
esfera da educação infantil, cujos objetivos foram: formular uma 
metodologia para educadores trabalharem a temática racial-étnica 
com crianças na faixa etária de 3 a 6 anos; produzir textos sobre 
metodologias de tratamento da temática étnico-racial como subsídio 
para os educadores de educação infantil; divulgar e socializar os 
conhecimentos construídos na parceria entre as instituições que 
trabalham com as temáticas educação infantil e relações raciais.

Parceria/Apoio: Fundação Ashoka e Fundação Avina.

Trilhas Negras e Indígenas

Em 2006, o CEERT, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, por meio do Grupo de Educação Étnico-
cultural, realizou o Projeto Trilhas Negras e Indígenas. Com o 
objetivo de recolher informações das escolas da rede (CEI, EMEI, 
EMEF, EJA e CECI) sobre os motivos que contribuem e/ou facilitam a 
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana, o projeto tencionou, ainda, mapear se, e como, 
tais escolas incluem os princípios contidos nessas diretrizes. Além 
disso, o material analisado subsidiou duas publicações, que deverão 
ser lançadas em 2007, a fi m de colaborar na defi nição de futuras 
ações nesse campo.

Parceria/Apoio: Secretaria Municipal de Educação de São Paulo  / 
Grupo de Educação Étnico-cultural.
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Igualdade Étnico-racial nas Escolas: Limites e Possibilidades para a Implantação 
da Lei 10.639/2003

Realizado em 2006, em parceria com a Ação Educativa, o Centro de 
Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (Ceafro-
UFBA) e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil 
(Mieib), esse projeto confi gurou-se em uma consulta a 15 escolas 
públicas, de três capitais brasileiras – Belo Horizonte, Salvador e 
São Paulo. Tencionava-se estabelecer uma relação de aliança e 
cooperação com as escolas envolvidas, de forma que, a partir do olhar 
e da percepção de seus atores educacionais, fosse possível infl uenciar 
práticas pedagógicas e políticas públicas. Foram entrevistados atores 
da comunidade escolar, considerando as séries fi nais do ensino 
fundamental (4ª e 8ª séries), bem como o último ano da educação 
infantil, e gestores. O principal objetivo da consulta foi infl uenciar 
práticas e políticas públicas do campo educacional, a fi m de favorecer 
o reconhecimento e a celebração da diversidade, particularmente 
considerando a eqüidade étnico-racial.

Colaboração: Instituto Paulo Montenegro / Apoio: Save the Children 
UK e Instituto C&A





O Prêmio

Experiências de Promoção da Igualdade
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Muito me honra coordenar essa iniciativa pioneira, e de 
importância amplamente reconhecida, que é o Prêmio Educar 

para a Igualdade Racial, idealizado e realizado pelo CEERT.
Desde sua primeira edição, em 2002, acompanho de perto os 

desdobramentos, as mudanças e os impactos dessa empreitada 
indiscutivelmente referendada pelos mais diversos setores sociais 
e atores do cenário educacional brasileiro. Não seria exagero 
dizer que, de lá para cá, minha identidade profi ssional foi edifi cada 
e fortalecida em razão desse lugar que ocupo na instituição. E, 
se reconheço em minha trajetória a impressão dessas marcas, 
reconheço, igualmente, os inúmeros rastros de meu envolvimento 
com o Prêmio, em seus cinco anos de estrada e três edições.
Mudanças, adaptações, aperfeiçoamentos e avanços sempre 

foram assentidos em processos dialógicos internos e externos ao
CEERT – já que o Prêmio nasceu de muitas mães e de muitos 
pais que, invariavelmente, se dedicaram (com maior ou 
menor freqüência e proximidade) ao exercício do cuidado, do 
investimento e, sobretudo, do comprometimento com uma 
educação que seja mais equânime e democrática.
É emocionante constatar – fazendo um retrospecto das três 

edições do Prêmio –  mudanças e melhorias na qualidade de searas 
importantes. Por outro lado, é também frustrante perceber que 
alguns aspectos permanecem estagnados, quiçá sofreram retrocesso. 
E é justamente em virtude dessas constatações, que tenciono, 
de maneira bastante despretensiosa, levantar alguns pontos para 
possíveis comparações entre as edições do Prêmio, a fi m de ensejar 
uma refl exão, ainda que embrionária, acerca da educação para a 
igualdade racial e étnica no período de 2002 a 2006.

Panorama das três edições
do Prêmio

O Prêmio Educar para a Igualdade Racial foi idealizado em 2001, 
atendendo a uma expectativa de mapeamento de práticas escolares 
voltadas para o tratamento da temática racial. Sabia-se que muitos 
professores e professoras de todo o território nacional empenhavam-
se para que o tema da diversidade humana adentrasse a sala de aula, 
algumas vezes de forma estruturada e outras de maneira periférica 
e clandestina.  A opacidade incidia na pouca informação que se tinha 
até então sobre as formas e os conteúdos concernentes ao trabalho 
realizado nas escolas, a partir da temática da pluralidade étnico-
racial. Ou seja, sabia-se que (de certa forma) algo era feito, mas o 
que e como ainda eram questões que precisariam ser investigadas 
e respondidas. Foi, portanto, com o objetivo de mapear, analisar, 

Retrospecto das três edições do 
Prêmio Educar para a Igualdade 
Racial
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sistematizar e divulgar essas práticas educacionais que, em 2002, o 
CEERT instituiu a primeira edição do Prêmio.
A gênese do Prêmio consistiu na defi nição do edital e dos critérios 

de seleção aos quais seriam submetidas as experiências inscritas. 
Tanto um quanto o outro foram elaborados coletivamente em 
um processo que envolveu parceiros de militância, de academia e 
institucionais que o CEERT acumulou ao longo desses anos. Nesta 
primeira edição, puderam se inscrever professores de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental 1 (1ª a 4ª séries/2º a 5º anos) e Ensino 
Fundamental 2 (5ª a 8ª séries/6º a 9º anos).
Já na segunda edição, os critérios de seleção não sofreram alterações, 

apenas a inclusão dos novos aspectos referentes à categoria de Ensino 
Médio, acrescida às outras três já existentes. No intuito de tornar 
mais efi cientes os processos relativos ao envio e ao recebimento das 
experiências, o edital foi alterado, na medida em que incluímos alguns 
e suprimimos outros aspectos de caráter organizativo.
A terceira, no entanto, foi marcada por importantes alterações 

– estruturais e formais. Mudanças que permitiram uma refl exão 
mais aprofundada do novo cenário educacional, referente à 
alteração da LDB por meio da introdução da lei 10.639/2003. 
Dessa forma, tanto os critérios de seleção quanto os objetivos do 
Prêmio abrangeram questões pertinentes ao ensino da história da 
África e da cultura afro-brasileira.

O Prêmio em seus aspectos
formais

Desde a primeira edição, puderam se inscrever professores em 
atuação de todo o território brasileiro, tanto no que diz respeito 
à própria inscrição quanto ao desenvolvimento da experiência 
relatada. Tendo em vista que o mapeamento das experiências 
inscritas no Prêmio foi concebido para retratar o “estado da arte” 
da educação em relação à temática da diversidade humana, trabalhos 
realizados antes de dois anos da data do edital não foram aceitos. 
As inscrições da primeira edição puderam ser feitas por e-mail, 

fax ou correio – sendo o último o modo mais utilizado pelos 
professores. Ao fi nal de todo o processo, pudemos precisar alguns 
aspectos que difi cultaram nosso trabalho e que, se sofressem 
poucos (mas importantes) ajustes, poderiam agilizar a inscrição e 
a recepção das experiências. Dessa forma, para a segunda edição, 
preparamos um programa de inscrição on line, que se mostrou 
bastante efi ciente tanto para nós quanto para os professores. 
O correio e o e-mail seguiram como alternativas possíveis de 
inscrição das experiências. Por revelar uma péssima relação custo/
benefício, a inscrição via fax passou a não ser mais aceita.
Ainda no tocante às formas de participação, durante as inscrições 

para a terceira edição do prêmio, comprovou-se que a opção 
on line apresentava, de fato, signifi cativa receptividade. O correio 
continuou sendo utilizado por aqueles que tinham difi culdade 
em acessar a internet e o e-mail; no entanto, por atender a uma 
demanda ínfi ma, acabou por ser suprimido.
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O Prêmio em números

Total de experiências inscritas por edição

1ª edição (2002) 2 ª edição (2004) 3ª edição (2006) Total

210 314 393 917

Distribuição das experiências inscritas por regiões

Regiões 1ª edição 2 ª edição 3ª edição

Norte 7 (3.3%) 30 (9.5%) 34 (8.6%)

Nordeste 30 (14.3%) 24 (7.6%) 69 (17,5%)

Centro-Oeste 21 (10%) 69 (21.9%) 29 (7,4%)

Sudeste 105 (50%) 158 (53.5%) 184 (46,8%)

Sul 47 (22.4%) 33 (7.5%) 77 (19,7%)

Total 210 314 393

Na primeira edição, não recebemos inscrições de professores do 
Acre, de Alagoas, do Espírito Santo, do Maranhão, da Paraíba, de 
Roraima, Sergipe e Tocantins.
Já na segunda edição, inscreveram-se professores de todos os 

estados. Interpretamos esse relevante avanço como resultado do 
investimento que fi zemos em 2003, mais precisamente por meio 
dos chamados Seminários Regionais. Com o objetivo de discutir a 
interseção entre educação e relações raciais, realizamos cinco desses 
encontros, um em cada região do país, envolvendo professores, 
organizações locais, poder público e universidades. Na ocasião, 
convidamos, estrategicamente, alguns profi ssionais envolvidos com 
a temática da diversidade humana para que, além da composição 
de um grupo de refl exão e ação, fosse fi rmado o compromisso de 
divulgação do Prêmio em seus estados de atuação.
A terceira edição recolheu 

experiências de 23 estados, 
com exceção do Acre e de 
Rondônia, no Norte, e Piauí 
e Sergipe, no Nordeste. 
Embora frustrados com a não 
representatividade de todos 
os estados, constatamos o 
êxito em dois importantes 
aspectos: divulgação e 
número de inscrições.
A divulgação tem sido 

estruturada de forma orgânica e cuidadosa, na medida em que os 
contatos são intencionalmente estabelecidos, na perspectiva de 
incrementar nossa rede de alcance. Foi fulgente a receptividade dos 
veículos de divulgação do Prêmio, tanto aqueles circunscritos a essa 
função, quanto os que não têm esse foco, a exemplo de organizações 
não-governamentais, parceiros de militância etc. Já no que concerne ao 
número de professores inscritos, consideramos bastante signifi cativo o 
aumento de 25% em relação à edição de 2004.

FOTO
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Experiências por categorias

Experiências por categorias

Categorias 1ª edição 2ª edição 3ª edição

Educação Infantil 39 (18.6%) 41 (13%) 36 (9,1%)

Ensino Fundamental 1 70 (33.3%) 79 (25.1%) 98 (24.9%)

Ensino Fundamental 2 101 (48.1%) 99 (31.5) 162 (41,2%)

Ensino Médio – 91 (30.4%) 97 (24.8%)

Total 210 314 393

Como dito anteriormente, a primeira edição contemplava três 
categorias – Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Ensino 
Fundamental 2. A decisão de incluirmos a categoria referente ao 
Ensino Médio considerou a ampliação do debate sobre desigualdades 
raciais no acesso ao terceiro grau e à intensifi cação das discussões 
sobre cotas raciais, entre outros aspectos. Consideramos bem-
sucedida tal inclusão, na medida em que a resposta dos professores 
foi altamente positiva e nos possibilitou alargar o mapeamento 
de práticas escolares voltadas para o tratamento da temática das 
relações raciais, relativas aos últimos anos da educação básica.
A partir da análise do material que recebemos, fi cou nítido que as 

disciplinas da área de humanas são as que mais abordam a temática 
das relações raciais. Isso, infelizmente, contribui para perpetuar a falsa 
idéia de que a África e seus temas correlatos devem ser exclusividade 
dos professores de história e geografi a. No entanto, saber que boas 
(embora poucas) experiências têm sido lideradas por professores de 
química, física ou biologia, é um alento e um demonstrativo de que a 
educação tem o dever de diversifi car seu foco de ensino, abrangendo 
questões concernentes a todos os grupos raciais e étnicos.
Se, por um lado, a introdução da categoria Ensino Médio conferiu 

mais vigor ao Prêmio, por outro, poucos avanços foram obtidos em 
relação à Educação Infantil. Do ponto de vista quantitativo, observamos 
um decréscimo de inscrições de experiências e, se compararmos a 
primeira à terceira edição, esse hiato é patente. Em relação aos aspectos 
qualitativos, as experiências desenvolvidas por professores de Educação 
Infantil são, no geral, mais incipientes, planas em suas metodologias e 
apresentam menor consistência teórica. É elementar afi rmar que essa 
disparidade refl ete, entre tantos outros aspectos, o baixo investimento 
governamental e não-governamental despendido às creches e pré-
escolas. É sempre bom lembrar o alerta que muitos especialistas em 
Educação Infantil fazem a nós, ativistas do movimento negro: o ônus e 
o prejuízo desse quadro recaem com mais intensidade sobre as famílias 
negras, atingindo, por razões óbvias, as crianças pequenas.
Na tentativa de despertar a atenção sobre a Educação Infantil, sinto-

me inclinada a informar alguns aspectos referentes a essa modalidade 
de ensino. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
com base no Censo de 2000, apontam que entre as crianças pobres de 
0 a 6 anos, 38% são brancas e 66% são negras. Analisando alguns dados 
de renomados institutos de pesquisa (IBGE, IPEA, DIEESE), observamos 
que a condição de vida de crianças pequenas negras e indígenas 
confi gura-se indiscutivelmente nos piores índices.
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Professores inscritos 
segundo a cor–raça:

Professores inscritos segundo a cor–raça:

Cor–raça* 1ª edição 2 ª edição 3ª edição

Negra** 96 (45,7%) 155 (49,3%) 205 (52,1%)

Branca 109 (51,9%) 153 (48,7%) 176 (44,8%)

Indígena 2 (1%) 2 (0,7%) 6 (1,55%)

Amarela 0 4 (1,3%) 6 (1,55%)

Não responderam 3 (1,4%)
Item obrigatório para 

efetuar a inscrição

Item obrigatório para 

efetuar a inscrição
*De acordo com as categorias do IBGE.
**Soma das categorias Preto e Pardo.

A quase equivalência percentual de professores negros e 
brancos trabalhando com a temática das relações raciais no 
ambiente escolar é um dado que muito nos alegra. Sobretudo, 
na medida em que confronta o senso comum de que o racismo 
seria um problema dos negros e, portanto, questão a ser 
resolvida exclusivamente por eles. Sabemos o quão falaciosa 
é essa premissa, já que o racismo tem sua base ancorada 
em relações humanas que são regradas fortemente por seus 
componentes raciais.
Desde a primeira edição, muito nos preocupa a sempre baixa inscrição 

de professores indígenas, ainda que, na terceira edição, tivesse sido 
prevista uma estratégia de divulgação voltada para tais comunidades.

Professores inscritos segundo o sexo

Professores inscritos segundo o sexo

Sexo 1ª edição 2 ª edição 3ª edição

Masculino 33 (15.7%) 48 (15.2%) 66 (16.8%)

Feminino 177 (84.3%) 266 (84.8%) 327 (83,2%)

Acompanhando os quadros da educação brasileira, o percentual 
de educadoras é signifi cativamente superior ao de educadores.

O Prêmio, seus parceiros e 
apoiadores

É evidente que essa empreitada não seria viável e não teria 
tanto sucesso sem a parceria e o apoio de instituições públicas e 
privadas; de organizações não-governamentais parceiras de causa 
e tema; e de pessoas que sempre acreditaram no triunfo e no 
alcance do Prêmio Educar para a Igualdade Racial.
Ser merecedora do privilégio de acompanhar o crescimento da lista 

de parceiros e apoiadores – que ao longo desses anos permanecem 
confi ando no Prêmio – foi algo que me impeliu a esquadrinhar novos 
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contatos, na intenção de aproximá-los ainda mais de nós.
Embora algumas organizações e instituições estejam conosco 

desde a primeira edição, outras, infelizmente, foram desinvestindo 
da empreitada, o que nos despertou – em alguns momentos – uma 
sensação de insegurança e dúvida quanto aos rumos do Prêmio. 
Tenho a convicção de que o Prêmio representa um avanço e 
um impulso que incide na discussão e nos encaminhamentos 
referentes à educação e às relações raciais. Ao mesmo tempo, 
porém, me frustra não perceber uma ação sinérgica – de diversos 
setores sociais – em favor de uma educação que promova a 
igualdade racial. E talvez seja justamente essa a alavanca que me faz 
seguir nessa jornada junto com aqueles que lutam para que a nossa 
educação e sociedade sejam justas e democráticas.

Júlia Rosemberg
Coordenadora do Programa de Educação do CEERT 
e do Prêmio Educar para a Igualdade Racial



P
rê

m
io





CATEGORIA

Educação Infantil

Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar





Ed
u

ca
çã

o
 I

n
fa

n
ti

l

33

Razões para trabalhar com a 
educação das relações étnico-
raciais na educação infantil

T rabalhar a educação das relações étnico-raciais na educação 
infantil deveria acontecer por força de leis e documentos? 

Talvez, se estivéssemos em um país que levasse mais a sério suas leis. 
Entretanto, nesse campo temos atualmente a LDB/lei 10.639/2003 e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana que tratam exclusivamente desse tema. Também, no 
Referencial Nacional da Educação Infantil, há indicações de que esse 
tema deve estar na organização curricular dessa etapa da educação. 
Porém, o que vemos não é isso.
Quando encontramos algum trabalho nessa perspectiva, são 

experiências esporádicas, às vezes solitárias e sem apoio, realizadas 
por uma ou outra professora comprometida com o bem estar dos 
seus alunos, que aposta no bom desempenho escolar e que acredita 
na sua contribuição para a construção de uma sociedade melhor.
No entanto, educadoras com essa visão são exceções que confi rmam 

a regra: grande parte desse grupo que atua nessa etapa da educação 
não percebeu, ainda, que é necessário incluir na sua proposta curricular 
temas relativos às relações étnico-raciais – a história, a cultura afro-
brasileira e a cultura africana. Elas ainda estão presas a um currículo 
que desconsidera a produção do conhecimento por diferentes grupos. 
Por isso, as leis ajudam, mas não são elas que instituem as mudanças 
nas práticas dos educadores. O que, então, nos mobiliza para trabalhar 
com esse assunto nas instituições de educação infantil?

COMPROMISSO ÉTICO
Certamente o que faz educadores se embrenharem nesse caminho 

relaciona-se ao compromisso ético que possuem com a vida. De 
modo geral, todos os brasileiros concordam com o fato de que há 
racismo no país, embora muitos tentem negar que ele se expresse nas 
suas relações cotidianas. Isso leva certos educadores a afi rmarem que 
no ambiente escolar, em especial nas creches e pré-escolas nas quais 
atuam, não há situações de discriminação racial. Pesquisas desde 1997 
(Dias, 1997 e Cavalleiro, 1998) apontam que essa não é a realidade. 
Crianças negras desde pequenas sofrem, em situações escolares, 
diferentes conseqüências do racismo: deixam de receber afeto, são 
ridicularizadas por suas características fenotípicas ou retidas nessa 
etapa por conta do “pessimismo racial” que as consideram menos 
capazes intelectualmente que outras crianças (Rosemberg, 2001).
Tudo isso ocorre de modo que essas atitudes não são explicitadas 

e nem mesmo relacionadas à questão étnico-racial. No entanto, esse 
vínculo já foi comprovado por estudos científi cos. O tratamento 
e a atitude em relação às crianças negras são relativos aos modos 
como o racismo é compreendido na e pela sociedade brasileira. As 
concepções educacionais estão permeadas dessa ideologia que, ao 
mesmo tempo, procura negar a existência do racismo e o sustenta 
em sua prática cotidiana.
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As crianças pequenas precisam ser protegidas desse tipo de ação. 
Somos nós, educadores e educadoras comprometidas com uma 
educação na qual a ética da vida prevaleça, que temos que empreender 
experiências nas quais se revela a possibilidade de romper com a 
prática racista existente em nossos ambientes escolares, garantindo a 
todos uma vivência na escola pautada pelo respeito mútuo. É só um 
comportamento ético pautado pelo que estabeleceu Paulo Freire como 
ética que poderá construir uma escola mais justa.

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação 
discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por essa ética 
inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com 
crianças, jovens, ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor 
maneira de lutar por ela é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-
la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles.

Freire, 1996:17

É essa vontade de estabelecer princípios éticos no trabalho que nos 
leva a defender que, na prática das educadoras da primeira infância, 
seja uma necessidade premente considerar as crianças em toda a sua 
plenitude, dando-lhes oportunidade para problematizar as diferenças 
étnico-raciais e possibilitando-lhes compreender que essas diferenças 
não são determinantes de inferioridade ou de superioridade, 
são diferenças. E devem ser compreendidas, respeitadas e 
problematizadas, em diálogos francos, abertos e fraternos.

ROMPIMENTO DO SILÊNCIO
Os trabalhos selecionados no 3º Prêmio Educar para a Igualdade 

Racial, na categoria Educação Infantil, rompem o silêncio que 
ainda permeia a prática docente no que concerne à temática 
das relações étnico-raciais. Os projetos trazem como principal 
característica o respeito à diversidade e, ao mesmo tempo, 
respondem às demandas de um processo de reeducação para 
as relações étnico-raciais, conforme estabelecem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (Brasil, 2005). Processo esse que merece 
atenção de diversos segmentos, tais como família, comunidade, 
corpo docente e gestores, movimentos sociais, entre outros.
Esses projetos estão inseridos nas trilhas do compromisso ético dos 

educadores que compreendem a necessidade de buscar metodologias 
e atitudes que possibilitem a construção de uma pedagogia do 
respeito e da valorização da diversidade étnico-racial na educação.
É importante chamar a atenção para o fato de que a 

responsabilidade e o compromisso dos educadores precisam de 
sustentação e apoio para além da boa vontade dos profi ssionais. 
Nesse sentido, as políticas públicas têm papel fundamental na 
concretização de tais metodologias. A formação continuada 
dos profi ssionais da educação, a disponibilização de recursos 
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materiais, o apoio institucional ao desenvolvimento dos projetos 
são suportes importantes nesse processo. Igualmente importante 
é a necessidade de diálogo com as comunidades no entorno 
das instituições, com os movimentos sociais, especialmente o 
movimento negro, com os grupos culturais, com as organizações 
que mantêm as tradições culturais.
Analisando os projetos da educação infantil, pudemos perceber 

que as motivações para o desenvolvimento deles são diversas, mas 
sempre convergem para uma análise detida do cotidiano escolar. 
A escuta sensível, a observação refl exiva das interações e relações, 
a não-omissão diante do sofrimento causado pelo racismo 
são algumas atitudes das educadoras à frente dos projetos. 
Podemos considerar que, talvez, esse seja o primeiro passo para 
o desenvolvimento de projetos signifi cativos na promoção da 
igualdade racial – uma postura profi ssional que abre espaço para a 
indignação frente à desigualdade, à discriminação e ao racismo.

UM LUGAR PARA A BRINCADEIRA E A FESTA
O passo seguinte é o da pesquisa e da busca, considerando-

se a especifi cidade da educação infantil, que tem a educação 
e o cuidado como pressuposto, além do destaque para a 
brincadeira, as interações sociais, a festa, a alegria. Não sem 
razão, nos projetos selecionados, o aprender se dá de forma 
lúdica, instigando-se a curiosidade das crianças, dando espaço 
para novas descobertas. A cultura se torna viva nas canções, nas 
brincadeiras, nos jogos, na dança e nas produções artísticas. A 
cultura afro-brasileira entra no cenário das escolas por meio 
dos contos, das histórias dos mais velhos, do aprendizado com 
grupos de tradição, da literatura. O patrimônio cultural das 
crianças e de seus familiares deve ser valorizado e trazido para 
as rodas de conversas.
As áreas do conhecimento são trabalhadas permanentemente 

sem delimitações estanques de espaços e tempos. Artes, 
ciências, linguagem interagem em um palco de construção 
coletiva de saberes que envolvem instituição educacional, família, 
comunidade, poder público, movimentos culturais e sociais. 
O pátio, o quintal, o terreiro viram salas de aula. A criança é 
compreendida em sua totalidade e valorizada integralmente. 
Os projetos procuram questionar estereótipos de beleza, 
humanidade, sabedoria. A construção de uma auto-imagem 
positiva é trabalhada com as crianças por meio de teatros, 
brincadeiras, desenhos, confecção de bonecas.
A ciranda de uma pedagogia de promoção da igualdade étnico-

racial vai se formando aos poucos. A resposta positiva das crianças 
aos projetos e atividades fortalece e traz ânimo para construções 
criadoras. Novas rodas são criadas, solidariedades são consolidadas, 
círculos de vida são refeitos.
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O Prêmio Educar para a Igualdade Racial cumpre plenamente a 
função de dar visibilidade e apoio institucional aos profi ssionais 
da educação ao mesmo tempo em que possibilita a expansão 
de experiências signifi cativas para um número crescente de 
profi ssionais e instituições educacionais. Potencializa a ação de 
educadores fomentando a construção de redes que possam vencer 
as difi culdades inerentes ao trabalho com a temática étnico-racial. 
Redes que podem se materializar em grupos de estudo, pesquisa 
e refl exão para compartilhar avanços, difi culdades e estabelecer 
trocas. Paulatinamente, as experiências premiadas vão emitindo 
sons, cheiros e formas que espalham esperanças pelo país de que 
é possível sim construirmos uma educação diferente para que 
possamos educar e aprender em comunhão, um sonho de Paulo 
Freire que também é nosso.
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Projeto Griô:
Contador de Histórias

Ofó: Forças trás-formadoras dos caminhos das 
Histórias e culturas afro-brasileiras e africanas.

A ESCOLA

Escola Creche Vovô Zezinho
Salvador, BA

A Professora

Rita de Cássia Silva Santos

O Desafi o

Despertar no aluno o desejo de escutar e ler contos de origem 
africana, proporcionando o desenvolvimento da linguagem oral 
e escrita, mesmo de forma não convencional, promovendo 
o fortalecimento da auto-estima, evidenciando o orgulho de 
pertencer a um grupo étnico-racial onde sua cultura, sua história, 
seja valorizada e respeitada.

As Estratégias

Promover a utilização dos conteúdos de forma interdisciplinar e 
valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, como determina a 
metodologia da Pedagogia de Projeto.
Registrar conhecimentos e fatos que vão sendo construídos pelas 

crianças, a fi m de nortear todo o trabalho, 
incluindo relatos, fotos, produções das 
crianças, desenhos.
Os seis contos escolhidos 

tiveram uma seqüência lógica 
de apresentação e foram 
devidamente selecionados e 
adaptados à faixa etária de 
crianças de três anos, bem como as 
atividades propostas.

As Ações Práticas

 As atividades foram desenvolvidas a partir dos contos de origem 
africana e destacamos as mais signifi cativas de cada um deles:

 A partir de “Aguemon”, de Carolina Cunha, exploramos sementes, 
conhecendo tamanho, cor, textura, forma e suas utilidades.

 Em “Xangô, o trovão”, de Reginaldo Prandi, discutimos sobre o 
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corpo humano: menino e menina, destacando suas 
características, semelhanças, diferenças, identifi cando e 
nomeando suas partes.

 Em “Terra mexida e plantada dá frutos” e “Ossain, o protetor 
das folhas”, da coletânea ILÊ IFÉ, de Vanda Machado e Carlos 
Petrovich, realizamos o plantio de sementes e conhecemos 
grande variedade de folhas e ervas verdes e secas da fl ora 
brasileira. Ocorreu a experimentação por meio do preparo de 
chás: promovemos a Tarde de Chás na nossa escola.

 Com o conto “As tranças de Bintou”, de Sylviane Diuof, 
realizamos a Sessão de Penteado de Birotes e a Ofi cina de 
Trançado.

 Em “Bruna e a galinha-d’Angola”, de Gercilga de Almeida, 
conhecemos um pouco da arte de origem africana por meio da 
confecção de panos com retalhos de tecidos.

As Conquistas

As crianças, com esse projeto, tiveram a oportunidade de saber 
que existem contos, histórias de diferentes etnias, produzidas 
por diferentes povos, como indígena, europeu, entre outros. As 
atitudes e os comportamentos das crianças sofreram mudanças 
signifi cativas, verifi cadas por meio de avaliação e observações. 
Passaram a respeitar colegas, funcionários, professores, pessoas 
mais velhas, a valorizar e cuidar de suas produções, e orgulhar-se 
de fazer parte do grupo étnico-a racial que pertencem.

A Voz do Especialista

Trata-se de uma experiência inovadora de resgate da cultura 
de oralidade, presente nas culturas de matriz africana que fará 
diferença na história de vida das novas gerações, em especial 
nessa, realizada em uma comunidade quilombola.

O trabalho é ímpar em sua riqueza e criatividade, além de 
estar muito bem formulado teoricamente, tanto do ponto de 
vista da ação pedagógica, como do trabalho com a educação 
das relações étnico-raciais.
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Vamos Brincar no Quintal?

O brincar constrói a possibilidade de compreensão 
de si, do mundo e das relações sociais nele 

existentes, e é por isso que todas as comunidades 
de tradição brincam com suas crianças.

A ESCOLA

CEU EMEI Aricanduva
São Paulo, SP

As Professoras

Amanda Gomes Pinto e Fátima Regina Graminha

O Desafi o

Contribuir com o processo de formação da identidade brasileira 
de cada criança, valorizando a contribuição dos diferentes povos 
que o constituem, com ênfase nas africanidades e em um de seus 
legados, a oralidade, contemplando, assim, o modo de ser, ver, 
sentir e viver dos africanos.

A Estratégia

Lançar mão de toda 
sorte de atividades 
de informação e 
formação, como pesquisas, 
entrevistas, exibição de 
áudio-visuais, leitura, histórias 
contadas e cantadas e brincadeiras, entre 
outras, que resgatassem o imaginário 
cultural brasileiro e suas heranças básicas – indígena, africana 
e européia –, dando consistência ainda maior à importância do 
conceito de diversidade.

As Ações Práticas

 Resgate e valorização de canções e histórias das famílias dos 
alunos;

 Ampliação do repertório de brinquedos (pião, corda, bola, pé-
de-lata, capucheta, hélice, elástico, amarelinha) e brincadeiras 
tradicionais (pomponetas, rodas contadas e de verso);

 Acesso a livros e materiais áudios-visuais que valorizassem as 
diferenças étnico-raciais, a fi m de alimentar o imaginário infantil;
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 Inserção de congadas no cotidiano escolar com o intuito de 
desenvolver uma atitude de respeito pela diferença e contribuir 
efetivamente para a formação da identidade e da auto-estima 
das crianças;

 Registro a respeito dos brinquedos e das brincadeiras 
prediletos do grupo;

 Dia na escola em que famílias e crianças puderam usufruir das 
heranças culturais da formação do povo brasileiro, comendo, 
dançando, cantando e brincando juntos.

A Conquista

Terminamos o ano com um grupo de crianças coeso, detentor 
de grande repertório de brincadeiras e que havia descoberto 
na oralidade uma forma de se relacionar com o outro, com as 
diferenças e com o mundo. Crianças capazes de abordar questões 
étnico-raciais com naturalidade, valorizando sua história e sua 
herança cultural.

A Voz do Especialista

O projeto enfocou o combate ao racismo como questão 
importante e estabeleceu relação entre temas estudados e 
possibilidades de desenvolver conteúdos relativos à alfabetização. 
O modo de socializar possibilitou que pais e mães se 
apropriassem do conhecimento trabalhado com seus fi lhos.



Ed
u

ca
çã

o
 I

n
fa

n
ti

l

43

T
ER

C
EI

R
O

 L
U

G
A

R

Sensibilizar para a Igualdade

O conhecimento traz a responsabilidade; o 
autoconhecimento possibilita a transformação.

A ESCOLA

EMEI Iniciação
Campinas, SP

As Professoras

Elaine Regina Cassan, Renata Esmi Laureano e Maria Ires França 
de Brito.

Os Desafi os

Sensibilizar a comunidade escolar – crianças, pais e educadores – para 
perceber e lidar com questões de raça, etnia e diferenças individuais.
Dar visibilidade aos afro-descendentes, no contexto escolar e social.
Buscar compreender a dimensão histórica de cada um.
Proporcionar o conhecimento de si mesmo, reconhecendo-se 

como um ser de paz e responsável por construir um ambiente de 
paz, solidariedade e respeito.
Fortalecer a auto-estima e a auto confi ança individual e coletiva.

A Estratégia

Desenvolver uma série de 
atividades como: roda de conversas, 
pesquisas, leitura de imagens, 
exibição de fi lmes, audição de 
músicas, produção de cartazes, 
contação de histórias, brincadeiras de 
roda, atividades com valores.

As Ações Práticas

 Elaboração de painel de fotos das crianças.
 Levantamento da origem do nome e da família.
 Leitura de imagens.
 Elaboração de cartazes.
 Exibição dos fi lmes Kiriku e a feiticeira e Vista minha pele (CEERT).
 Audição de músicas clássicas e folclóricas.
 Leitura de poesias e contação de histórias.
 Estimulação para contatos físicos, especifi camente manipulação 
dos cabelos.



Ed
u

ca
çã

o
 I

n
fa

n
ti

l

“ “

44

 Preparação da Semana da Consciência Negra.
 Participação em grupo de trabalho.
 Exposição do educador étnico em reuniões de formação 
continuada da escola.

As Conquistas

Autovalorização e confi ança por parte das crianças, à medida que 
eram reconhecidas no grupo pelos seus pares e pela professora.
Aceitação e reconhecimento da negritude no contexto escolar.
Mudança na forma de olhar para a história e para questões 

naturalizadas na sociedade, como as do negro, do racismo, do 
preconceito, buscando enfrentá-las no cotidiano escolar.

A Voz do Especialista

Excelente trabalho! Apresenta refl exão sobre aspectos da 
discriminação entre crianças pequenas.

O interesse da professora em trabalhar com a temática é 
resultado do curso oferecido pela Secretaria de Educação. O 
projeto previu, além de atividades com os alunos, momentos de 
formação dos professores envolvidos.
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Brincando com as Diferenças: 
Um Projeto Étnico-cultural

A esperança para a construção de um mundo 
melhor depende de nossas crianças. Portanto, 

é necessário fazer delas sujeitos-cidadãos 
capazes de questionar e desconstruir mitos 

de superioridade e inferioridade entre grupos 
humanos e, assim, construír uma sociedade que 

respeita e reconhece as diferenças.

A ESCOLA

Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Rodrigues
São Carlos, SP

A Professora

Vivian Priscila dos Santos

Os Desafi os

Desenvolver com as crianças 
a possibilidade de expressarem e 
reconhecerem as diferenças.
Aceitar e respeitar as pessoas 

como são, levando as crianças à 
compreensão de que nosso povo é 
fruto da fusão de diversas culturas e etnias.
Valorizar a amizade, o respeito e o convívio em grupos.

As Estratégias

Desenvolvimento de situações pedagógicas de refl exões e 
discussões referentes à diversidade, por meio de atividades lúdicas, 
rodas de conversas, pesquisas, produções artísticas (colagens, 
desenhos, pinturas e recortes), danças, cantigas de roda, jogos e 
brincadeiras, histórias diversas, dramatizações, elaboração de história 
coletiva, confecção de cartazes e exposição de trabalhos realizados.

As Ações Práticas

 Confecção de boneco de jornal e representação da criança em 
dimensões reais.

 Dramatizações, colagens e pinturas.
 Rodas de conversas referentes à temática.
 Painel com foto e representação com desenho.
 Quebra-cabeça étnico ampliado em dimensões reais.
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 Histórias dramatizadas com fantoches em caixa-teatro.
 Confecção de um cartaz com o título “Somos todos crianças. 
Não importam as diferenças”.

 Elaboração de história coletiva para a confecção de um livro.
 Brincadeiras diversas, cantigas de roda e jogos étnicos 
(representação de diversas etnias).

 Apresentação aos pais e a comunidade dos conhecimentos 
produzidos (danças, cantigas e painéis).

As Conquistas

Mudanças de atitudes por parte das crianças, maior respeito às 
diferenças, elevação da auto-estima de crianças negras, interação 
harmônica, envolvendo valores como: cooperação, solidariedade, 
respeito e diálogo.
Participação da família para a compreensão do caráter educativo-

pedagógico da educação infantil, para refl exões sobre atitude e 
ações discriminatórias e preconceituosas e para o sucesso da 
aprendizagem das crianças.

A Voz do Especialista

A metodologia utilizada foi rica e criativa, promovendo a 
participação das crianças.
A descrição do trabalho revela a todo o momento preocupação 
em organizar atividades que consigam dialogar com a criança 
pequena. Para isso, enfatiza a questão do lúdico, bastante 
importante para discutir a temática.
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Estamos aqui – Democracia racial 
no ambiente escolar

Se a educação não transforma sozinha a 
sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 

Se a nossa opção é progressista, se estamos a 
favor da vida e não da morte, da eqüidade e não 

da injustiça, do direito e não do arbítrio, não 
temos outro caminho senão viver plenamente 
a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a 
distância entre o que dizemos e o que fazemos. 

Paulo Freire

A ESCOLA

CEMEI II – Maria Tarsila Fornasaro Melli
Osasco, SP

A Professora

Cátia Lombas do Nascimento

O Desafi o

Introduzir uma postura racial 
democrática, abrangendo os conteúdos que compõem 
cada etapa do ciclo escolar por meio de ações educativas, cotidianas, 
concretas, positivas e contínuas, que valorizem a estética, a cultura e 
a arte negra por parte dos alunos e da comunidade.

As Estratégias

 Roda de conversa (problemática da realidade do negro na 
perspectiva infantil).

 Contos infantis, nos quais as personagens sejam negras e 
apareçam em todos os contextos sociais, exercendo diversas 
funções.

 Leitura de imagens e fotos, enfatizando detalhes físicos (olhos, 
boca, nariz, cabelos), quebra dos paradigmas referentes à 
estética do afro-descendente; destaque para a beleza de alunos 
que tenham traços compatíveis com as imagens expostas.

 Reprodução de imagens de personagens negras.
 Interação e manipulação de bonecos e fantoches negros pelos 
educandos, como meio de identifi cação e representação da 
comunidade afro-brasileira.

 Estudo da cultura africana, por meio de contos, artes visuais, 
fotos, fi lmes, entre outros.
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As Ações Práticas

 Uso de fantoches e bonecos negros.
 Ampliação das ilustrações (visual).
 Interpretação oral de textos (registro).
 Sessão de vídeo e artes visuais.
 Elaboração de mural com pessoas negras exercendo diversas 
funções (pesquisa e recorte).

 Exposição e apreciação de atividades concluídas, bem como dos 
conteúdos trabalhados.

 Ofi cina de bonecas negras com a participação do CEMEI e da 
comunidade e todos os interessados.

As Conquistas

Expressão de respeito e admiração pelo negro e percepção 
de que a maioria de nós pertence a essa linhagem, mesmo com 
diferentes tonalidades na cor da pele e outras características que 
demonstrem mais ou menos a nossa africanidade.
No dia do brinquedo, brincadeiras com bonecas negras, 

compradas pelos pais.
Na ofi cina de bonecas negras, que foi um sucesso, houve a 

participação de pais, professores e alunos. As bonecas foram 
utilizadas pelas crianças e pelos professores ao contarem histórias.
Leitura de livros com personagens negras, para que haja um 

trabalho mais efetivo, por parte dos docentes.

A Voz do Especialista

Muito importante o envolvimento dos pais e de outras pessoas 
da escola. Outro ponto forte foi a repercussão do trabalho na 
escola e na comunidade.
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Projeto África

As palavras da vida, força criadora oriunda do 
universo, penetram nas mais profundas fi bras do 
ser, transformando-o, quando proferidas com fé, 

amor e verdade.

A ESCOLA

São Roque do Lobato
Salvador, BA

A Professora

Marly Antonia Nascimento Barbosa

O Desafi o

Resgatar, através de multidisciplinaridade, a história da África e afro-
brasileira por meio da contação de mitos, contos africanos, histórias 
de vida, reconhecendo a cultura deixada por nossos ancestrais e sua 
trajetória, aprendendo a valorizá-las e perpetuá-las, além de respeitar 
as diferenças entre os povos e elevar a auto-estima.

A Estratégia

Fundamentar as propostas de atividades nos valores civilizatórios 
afro-brasileiros, como a oralidade (o papel dos griôs), a circularidade 
(roda de histórias, danças), a musicalidade (ritmo, instrumentos 
musicais), a ludicidade (jogos), a cooperatividade (construções 
coletivas), a ancestralidade (entrevistas), 
a memória (pesquisa), a 
religiosidade (folhas medicinais, 
representação dos orixás), a 
corporeidade (movimentos, 
capoeira), a energia vital (relação 
do homem com o meio).

As Ações Práticas

 Em Língua Portuguesa, contação e reconto de mitos 
africanos, produção textual, debates, entrevistas, visitas e 
elaboração dos relatórios.

 Em Matemática, resolução de problemas, cálculo mental, 
construção de gráfi cos e jogos para contagem e operações, 
análise de formas geométricas das bandeiras da África e do Brasil.

 Em Natureza e Sociedade, audiência de mitos africanos, 
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palestras, painéis integrados, coleta-organização – nomenclatura 
de folhas medicinais, preparação e degustação de pratos 
africanos, assistência de fi lmes, relatos de história de vidas.

 Em Movimento, ofi cinas de capoeira, dança afro e samba de roda.
 Em Artes, confecção de álbuns (fotografi as, folhas medicinais), 
ofi cinas, murais, fantasias, convites e artesanato, desfi les.

 Em Música, a audição de CDs, cantos coletivos e mostras musicais.

As Conquistas

Envolvimento dos alunos, da família, da comunidade e de toda a 
unidade escolar.
Desenvolvimento da oralidade das crianças, da percepção multi-

sensorial (concentração e atenção), das mudanças de atitudes e de 
procedimentos nas relações Eu-Eu / Eu-Outro.
Ampliação do projeto inicial a partir dos questionamentos dos 

alunos, aprofundando os conteúdos em Natureza e Sociedade, bem 
como a elevação da auto-estima.

A Voz do Especialista

Projeto muito bom, que tem como preocupação a ampliação do 
universo cultural das crianças. Apresenta um alto senso crítico 
em relação ao racismo na sociedade brasileira e traz uma 
observação inédita da relação entre o baixo rendimento de 
crianças e a discriminação sofrida por elas.
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Projeto Agogô:
No Ritmo da Alegria

Redescobrimos: O ritmo do corpo negro / O ritmo 
da palavra / O ritmo da musicalidade / O ritmo da 
ancestralidade / O ritmo da identidade / O ritmo 

da resistência (pelo chamado do agogô).

A ESCOLA

Escola Creche Vovô Zezinho
Salvador, BA

A Professora

Cristiane Lima Giffoni Veloso

Os Desafi os

Resgatar a história cultura afro-brasileira e africana, a fi m de 
promover o fortalecimento da auto-estima, da autoconfi ança e a 
construção da identidade racial dos alunos.
Possibilitar que as crianças conheçam a sua herança histórica e 

cultural, por meio da musicalidade, de modo que possam sentir 
orgulho de fazer parte de seu grupo étnico-racial.

As Estratégias

Trabalhar conteúdos referentes à história e à cultura afro-
brasileira e africana de maneira interdisciplinar, relacionando a 
temática com o cotidiano das crianças, com base na metodologia 
da Pedagogia de Projetos.
Utilizar diferentes suportes, como músicas com ritmos afro-

brasileiros, mitos africanos, história em quadrinho, imagens mapas, 
globos, instrumentos musicais.
Privilegiar atividades de grupo em que as crianças puderam 

reconhecer sua ancestralidade africana e reafi rmar sua identidade 
racial.

As Ações Práticas

 Momento I – Apresentando o 
projeto às crianças: escuta de 
música, produção de cartazes.

 Momento II – Localizando 
o continente africano: 
contação de histórias, 
teatro de fantoche, trabalho 
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com mapas e globos, leitura de imagens de África na 
contemporaneidade, visita ao museu afro-brasileiro.

 Momento III – Vivenciando a musicalidade africana: ofi cinas de 
escuta do som do corpo, percussão, construção de 
instrumentos musicais; contação de histórias e mitos africanos; 
ida ao cinema (fi lme Kirikú e a feiticeira); confecção do fi gurino 
para o grupo de dança; readaptação da coreografi a do grupo de 
dança com a inclusão do ritmo Ijexá.

As Conquistas

Elevação da auto-estima dos alunos, contribuindo para a 
construção da identidade racial das crianças.
Maior envolvimento dos alunos negros nas atividades propostas.
Maior interação dos alunos não negros com a turma, 

demonstrando respeito à diversidade humana.
Desfolclorização de danças e rituais de origens africanas 

presentes na cultura afro-baiana.
Valorização e respeito da religiosidade de matriz africana por 

parte da comunidade escolar e local.

A Voz do Especialista

É maravilhoso saber que temos experiências como o Projeto 
Agogô!
Um ponto forte do trabalho é o tratamento da educação das 
relações étnico-raciais do ponto de vista relacional.
A estética e cultura negras foram valorizadas no projeto 
que envolveu as mães que trançaram o cabelo das meninas, 
colaboraram com a coreografi a do grupo de dança, deram 
apoio e sugestões para os espetáculos de dança e hoje não 
mais orientam seus fi lhos para não revelarem sua religiosidade 
de matriz africana.
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Ressignifi cação de Valores e 
Construção de Identidades 
Positivas nas Relações Étnico-
raciais em uma Escola de Infância 
de Tempo Integral 
de Belo Horizonte, MG

O trabalho com a questão étnico racial na 
escola é sinônimo de combate ao racismo, 

respeito e valorização da diversidade étnico-
racial constitutiva do Brasil, diálogo, formação 
em serviço e trabalho coletivo, proporcionando 

elevação de auto-estima, autonomia e 
protagonismo nas relações.

A ESCOLA

Escola Municipal Monteiro Lobato
Belo Horizonte, MG

As Professoras

Simone Meireles, Geni Ferreira de Freitas e Rosália Estelita Diogo

Os Desafi os

Combater o racismo e o 
preconceito na escola, na família e 
na sociedade.
Entender e respeitar as 

diferenças dos grupos étnicos.
Construir imagem positiva com 

a questão étnico-racial.

As Estratégias

Desenvolver um trabalho voltado para a formação de crianças 
e professores para o trato com a diversidade étnico-racial 
respeitando culturas, estéticas, crenças e histórias.
Realizar intervenções diárias em sala de aula, por parte do 

conjunto de professores, para proporcionar a desmistifi cação e 
valorização do povo negro.
Promover apresentações culturais de grupos de matriz 

africana, teatrais, confecção de máscaras e cartões afro e muitas 
rodas de conversa.
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As Ações Práticas

 Dinâmica do espelho, confecção de auto-retrato, brincadeiras e 
eventos – “A humanidade no toque do coração”, “Adivinhe 
quem é!”, “Ninguém é de ninguém”, “Passa anel”, “Pega-pega”, 
“Bailinho”, “Brincadeiras de roda”, “Salão de beleza negra”.

 Confecção de cartazes coletivos.
 Teatro, pinturas e modelagens, rodas de conversa.
 Confecção de representações de personagens negras em 
situação de protagonismo.

 Confecção de máscaras africanas, de cartões étnicos.
 Manuseio da revista Raça Brasil.
 Eleição de um patrono negro para a biblioteca – Roberto Carlos 
Ramos e participação em “A hora do conto na biblioteca”.

 Apresentações de grupos culturais de matriz afro-brasileira.
 Presença de Papai Noel negro.
 Apresentação teatral: “As pérolas de Cadija”, com a 
apresentação de um anjinho negro.

As Conquistas

Maior amizade entre as crianças, que raramente manifestam 
incômodo em se aproximar dos colegas negros ou remetem apelidos.
Reação diante de discriminações, às vezes sem precisar do professor.
Mais autonomia e protagonismo das crianças negras na relação 

com os colegas e no desenvolvimento das atividades.
Professores e funcionários falam com tranqüilidade sobre a 

questão étnico-racial no Brasil e constroem estratégias.
A comunidade elogia e detecta mudança de comportamento nos 

fi lhos, também fora da escola.

A Voz do Especialista

A proposta de trabalhar com a corporeidade do povo negro e 
branco constitui uma oportunidade de humanização das relações 
entre as crianças e professores e fortalece a idéia da autora do 
projeto de transformar as crianças, em especial as negras, em 
protagonistas da história que se está construindo com elas.



CATEGORIA

Ensino Fundamental I

Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar
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Desigualdades Raciais
na Literatura Infanto-juvenil e em 
Livros Didáticos

A resolução 1 de 17 de junho de 2004 e o parecer 3/2004 sobre a 
mesma resolução, aprovados pelo Conselho Pleno do Conselho 

Nacional de Educação, ampliam o disposto na lei 10.639/2003 que 
tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileiras. 
O objetivo é levar a termo uma educação que promova a igualdade 
racial sobre as relações étnico-raciais. Com esse fi m, as escolas e 
sistemas de ensino, aliados aos movimentos negros, são instados a, 
entre uma série de outras medidas, fi scalizar e analisar o material 
didático utilizado na escola, com vistas a não permitir a difusão de 
conceitos racistas. Mas, se as avaliações do Programa Nacional do 
Livro Didático já excluem os livros com passagens discriminatórias, 
tal preocupação ainda é pertinente?
Infelizmente sim. As pesquisas de Moreira Leite (1950 apud Paulo 

Silva, 2005) e Bazzanella (1957 apud Paulo Silva, 2005) apontaram 
que a discriminação racial raramente aparece de forma explícita. A 
hierarquia entre brancos/as e negros/as se apresentava em formas 
implícitas, particularmente pela correlação dos últimos com posições 
de desvalorização social. No entanto, a avaliação dos livros didáticos 
pelo MEC não incorporou aquilo que a pesquisa demonstrou desde a 
década de 1950; continua a busca de expressões explícitas de racismo, 
com limitada atenção às formas implícitas. Por isso, o papel dos 
sistemas de ensino, das escolas, dos cursos de formação de professores 
e alunos continua importante, pois devem ser instrumentalizados 
para analisar criticamente as mensagens que estabelecem formas 
diversas de hierarquias entre brancos e os outros grupos raciais. Esse 
artigo se propõe a apresentar uma síntese de pesquisas brasileiras 
sobre relações raciais em meios discursivos dirigidos à infância. 
Infelizmente recorremos somente a pesquisas sobre livros didáticos e 
literatura infanto-juvenil. Em pesquisa bibliográfi ca que procurou ser 
exaustiva, não encontrei qualquer análise de discurso racista em meios 
comunicativos voltados ao público infanto-juvenil, tais como televisão, 
jornais, revistas, rádios, internet. Ou seja, observa-se uma grande lacuna 
na pesquisa brasileira sobre tais discursos e seu possível impacto na 
construção de idéias raciais na população infanto-juvenil brasileira.

BRANCOS E NEGROS NOS LIVROS
No quadro 1 apresento uma síntese dos resultados que considero 

principais de pesquisas brasileiras sobre relação entre negros e 
brancos na literatura infanto-juvenil. A pesquisa de Rosemberg (1985 
apud Paulo Silva, 2005) analisou amostra de livros publicados entre 
1955 e 1975. Observa-se no quadro que a maior parte de seus 
resultados permanece em pesquisas realizadas posteriormente, com 
as de Lima (1999) ou a de Bazilli (1999 apud Paulo Silva, 2005). Esta 
analisou livros publicados entre 1975 e 1995, atualizando a pesquisa 
de Rosemberg. Ou seja, as mudanças observadas pelas pesquisas são 
relativamente tênues. Os nossos leitores infanto-juvenis continuam 
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convivendo com discursos literários que discriminam não-brancos.
Façamos o exercício proposto por Lima (1999). Ao entrar na sessão 

infanto-juvenil de uma livraria ou de uma biblioteca, o que vamos 
observar? Uma maioria absoluta de personagens brancos povoando 
as capas e como personagens dos livros. Alguma mudança em relação 
ao mesmo percurso dez ou vinte anos atrás? Sim, naquele momento, 
mesmo procurando, raramente encontraríamos personagens negros 
protagonistas, estimados, com características físicas valorizadas. 
Hoje temos que procurar com certo cuidado, mas encontramos 
tais obras. No entanto, além de minoria, que implica em estarmos 
muito distante da igualdade, algumas dessas obras também trazem 
formas de hierarquização entre brancos e negros. A análise de 
determinados personagens negros aponta que alguns deles passaram 
a ganhar certo destaque nas tramas, e mesmo chegam a ocupar o 
papel de protagonista. Mas a condição naturalizada dos brancos, e a 
subordinação dos negros a estes, se mantêm.

Quadro 1 - Síntese de resultados de pesquisas sobre o negro na 

literatura infanto-juvenil brasileira

 associação do ser negro com castigo e feiúra (Rosemberg, 1985);
 associação com personagens antropomorfi zados (não-humanos) 
(Rosemberg, 1985);
 associação, pela cor, com maldade, tragédia, sujeira 
(Rosemberg, 1985; Lima, 1999);
 estereotipia na ilustração de personagens negros (Rosemberg, 
1985; Lima, 1999);
 sub-representação de personagens negros, em textos e 
ilustrações (Rosemberg, 1985; Bazilli, 1999; Lima, 1999);
 menor elaboração de personagens negros, com altas taxas de 
indeterminação de situação familiar e conjugal, escolaridade, 
origem geográfi ca, religião (Rosemberg, 1985; Bazilli, 1999);
 correlação de personagens negros com profi ssões desvalorizadas 
(Rosemberg, 1985; Bazilli, 1999; Lima, 1999; Souza, 2005);
 o branco é apresentado como condição humana “natural”, como 
representante da espécie. Ser branco é a condição normal e neutra 
da humanidade: os não-brancos constituem exceção (Rosemberg, 
1985; Bazilli, 1999; Negrão 1988; Negrão e Pinto, 1990);
 os livros são produzidos pressupondo como leitores crianças 
brancas. O cotidiano e a experiência da criança negra são 
alijados do ato de criação dos personagens e do enredo dessa 
literatura (Negrão, 1987; Negrão, 1988; Negrão e Pinto; 1990);

 mulher negra presa ao estereótipo de empregada doméstica, 
particularmente as senhoras submissas, sem vida própria, devotada 
aos patrões brancos (Rosemberg, 1985; Negrão, 1998; Negrão 
e Pinto, 1990; Piza, 1995; Lima, 1999; Souza, 2005). Na literatura 
infanto-juvenil publicada após a década de 1970, ocorre entrada de 
outra personagem estereotipada, a “mulata sensual” (Piza, 1995). 

Fonte: adaptado de Paulo Silva (2005). 
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Então nos resta tematizar e analisar criticamente as obras, 
individualmente e com nossos alunos, discutindo como os textos 
escondem formas implícitas de racismo e como as hierarquias 
raciais se mantêm (Lima, 1999 e Souza 2005 apresentam exemplos 
desse exercício de análise). Cabe também ajudar na seleção 
e na difusão de obras que contenham aspectos diferenciados, 
analisando o recente movimento de produção infanto-juvenil de 
obras que se pretendem diferenciadas, de autores que retratam 
nosso ponto de vista negro ou o indígena (escritoras brancas que 
avançaram contra as subordinações de gênero, foram prisioneiras 
de determinações racistas e construíram personagens negras 
estereotipadas, nos informa Piza, 1998 apud Paulo Silva, 2005).
No que se refere aos livros didáticos, observa-se uma diversidade 

um pouco maior de pesquisas. Sintetizamos os resultados dos estudos 
a partir da década de 1980. Alguns resultados são similares aos das 
pesquisas sobre literatura infanto-juvenil. As pesquisas que fi zeram 
comparações com livros publicados em períodos anteriores apontam 
que ocorreram modifi cações no tratamento aos negros nos livros 
didáticos, mas foram modifi cações relativamente tímidas e os livros 
continuam discriminando negros (e indígenas) e tratando os brancos 
como superiores (Chinellato, 1996; Pinto, 1999; Marco Oliveira, 
2000; Cruz, 2000; Paulo Silva, 2005). Observa-se nos resultados das 
pesquisas que as modifi cações foram pontuais, e não signifi cam a 
ausência de discurso racista centrado numa branquitude normativa.

PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DISCURSO RACISTA
Os resultados da pesquisa que realizei permitem afi rmar que, 

a despeito de toda a movimentação no campo de produção dos 
livros didáticos e das avaliações promovidas pelo Ministério da 
Educação, o livro didático continuou produzindo e veiculando 
discurso racista (Paulo Silva, 2005). A análise diacrônica permitiu 
observar, nos livros publicados após as avaliações do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), incremento no número de 
personagens negros, em pequena escala nos textos, em escala um 
pouco maior nas ilustrações destes textos e, nas ilustrações das 
capas, em maior amplitude. O aumento observado, no entanto, 
não signifi ca tratamento igualitário de personagens negros e 
brancos ou ausência de discurso racista nas ilustrações. As 
ilustrações dos livros didáticos mantiveram a desigualdade nas 
proporções de personagens brancas e negras; tenderam a ilustrar 
o negro principalmente em situações de miséria social; mantiveram 
a naturalização da condição do branco como representante da 
espécie; propuseram interlocução com leitores brancos. Os 
livros didáticos de Língua Portuguesa continuaram produzindo e 
veiculando discurso que trata o branco como representante da 
espécie e situa o personagem negro como out-group, mantendo-o 
circunscrito a determinadas temáticas e espaços sociais.
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Quadro 2 - Síntese de resultados de pesquisas sobre o negro em livros 

didáticos brasileiros

 associação do ser negro com castigo e com feiúra (Pinto, 1981); 
 associação com personagens antropomorfi zados (não-humanos) 
(Pinto, 1981);

 estereotipia na ilustração de personagens negros (Pinto, 1981; 
Ana Silva, 1988); Tratamento estético das ilustrações apresentou 
o negro com traços grotescos e estereotipados (Pinto, 1981; 
Ana Célia Silva, 1988; Marco Oliveira, 2000). Ana Célia Silva, 
ao contrário (2001), encontrou representação positiva de 
características fenotípicas de personagens negros. Paulo Silva 
(2005) observou que as características fenotípicas positivas 
foram apresentadas mas em situações sociais estereotipadas, 
particularmente relacionadas á pobreza e necessidade de 
assistência social.

 sub-representação de personagens negros, em textos e ilustrações 
(Pinto, 1981; Ana Silva 1988; Brasil/FAE, 1994; Ana Silva, 2001; Paulo 
Silva, 2005); 

 personagem negro menos elaborado, prioritariamente identifi cado 
pela raça, ao passo que o branco, por nome próprio, atributos 
familiares e origens de nacionalidade (Pinto, 1987; Ana Silva 1988; 
Cruz, 2000;Paulo Silva, 2005); 

 Personagens negros apareceram menos freqüentemente em 
contexto familiar (Pinto, 1987; Ana Silva, 1988, 2001; Brasil/FAE, 
1994; Paulo Silva, 2005). Quando apresentada, a família foi 
invariavelmente pobre (Triumpho, 1987). Os papéis familiares 
foram omitidos ou menos numerosos (Ana Silva, 1988; Paulo 
Silva, 2005).

 Personagens negros desempenharam um número limitado de 
atividades profi ssionais, em geral as de menor prestígio e poder 
(Pinto, 1987; Ana Silva, 1988; Brasil/FAE, 1994). Representação 
majoritária dos negros executando trabalhos braçais (Cruz, 2000). 
Tendência à diversifi cação de papéis e funções profi ssionais dos 
negros e representação dos mesmos com poder aquisitivo (Ana 
Silva, 2001).

 Personagem branco como representante da espécie, como 
condição neutra de humanidade (Pinto, 1987; Ana Silva, 1988; 
Brasil/FAE, 1994; Paulo Silva, 2005);

 Tentativas de romper com a associação do negro com a fi gura de 
escravo produziram associações com personagens estereotipados/
folclóricos (Cruz, 2000).

 Negros prevalentemente como personagens sem possibilidade de 
atuação na narrativa, em posição coadjuvante ou como objeto da 
ação do outro, em contraponto com os personagens brancos, com 
maiores possibilidades de atuação e autonomia. (Pinto, 1981, 1987; 
Chinellato, 1996; Cruz, 2000; Paulo Silva, 2005).

 Discursos das crônicas transcritas em livros didáticos 
apresentaram as concepções preconceituosas compartilhadas, ou 
“introjetadas”, pelos personagens negros (Chinellato, 1996).
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 Contexto sócio-cultural do negro omitido; prevaleceram os 
valores da cultura européia (Triumpho, 1987; Ana Célia Silva, 
1988, 2001; Negrão, 1988; Marco Oliveira, 2000). A complexidade 
das culturas africanas não foi abordada (Pinto, 1999; Marco 
Oliveira, 2000; Cruz, 2000).

 Ênfase na representação do negro escravo, vinculando-o a uma 
passagem daquela condição à de marginal contemporâneo (Marco 
Oliveira, 2000), associando o trabalho livre e o progresso do país 
aos brancos (Cruz, 2000). No que se refere à resistência negra, 
enfatizaram-se manifestações individuais em lugar de coletivas. 
(Pinto, 1999; Marco Oliveira, 2000; Cruz, 2000).

 a população negra continuou confi nada a determinadas temáticas 
que reafi rmam o lugar social ao qual ela está limitada (Chinellato, 
1996; Pinto, 1999; Marco Oliveira, 2000; Pinto, 1999; Cruz, 2000; 
Paulo Silva, 2005).

Fonte: adaptado de Paulo Silva (2005).

De forma diversa da literatura infanto-juvenil, não observamos 
produção de livros didáticos com preocupação expressa de 
tratar de forma diferenciada as desigualdades raciais. Os livros 
didáticos de Língua Portuguesa brasileiros são organizados por 
meio, principalmente, da compilação de textos de outros meios, 
particularmente da literatura infanto-juvenil, da literatura e da 
mídia escrita. Mudanças amplas abarcariam ações multifacetadas, 
envolvendo pluralidade de setores dos movimentos sociais e 
atingindo multiplicidade de áreas de produção midiática e de 
empresas. Poderíamos pensar em modifi cações nos critérios de 
seleção dos textos compilados para compor os livros didáticos, 
buscando textos e autores com objetivos de expressar ou 
problematizar a alteridade e a singularidade do negro brasileiro. 
Mais vital ainda é a capacidade de análise crítica e de mediação 
da cultura em relação às mensagens dos livros a ser exercida por 
professores e alunos.
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Relações Étnico-raciais,
Diversidade e Cotidiano Escolar

Um currículo voltado para as relações
étnico-raciais e para a diversidade efetiva o 

direito de expressar subjetividades, de construir 
identidades e, desse modo, arquitetar tempos

e espaços de ser mais feliz.

A ESCOLA

Escola Municipal José Calil Ahouagi
Juiz de Fora, MG

Os Professores*

Ana Lúcia Pimenta Basiel, Andréa Borges de Medeiros, Anna Cristina 
Perantoni Henriques, Azussa Matsouka, César Rigueira Duarte, 
Cleusa Maria de Toledo Oliveira, Débora Ribeiro de Almeida Saraiva, 
Denise Silveira Gomide, Elaine Lopes Kirchmayer Matos, Fabíola 
Mendes de Oliveira, Gabriel Ortiz Voser, Gina Carla Costa, Gisela 
Marques Pelizzoni, Iolanda Cristina dos Santos, Gustamara de Freitas, 
Iury Salk Valentim Resende, Karla Helena Dávila, Leonardo Machado, 
Lucia Maria Graça de Brito, Maria Aparecida de Barros Lima, Maria 
Aparecida dos Santos, Maria Aparecida da Silva, Maria de Lourdes dos 
Reis, Maria Luciana da S. Alves, Maria Regina B. Barra, Maria Tereza 
Delão de Souza, Meirilane Souza Andrade, Paulo Sebastião Durço 
Alves, Raqueline Bastos Silveira, Regina Lúcia de Paula Andrade, Rita 
Cristina Brilhante Rocha, Robero Carlos Vital, Tânia Cristina Fialho 
Hallack, Vanessa Gonçalves Dias Della Lúcia, Vera Lúcia da Silva 
Barrados, Vera Maria Tavares Torres, Vila Oliveira Abreu 
Bento, Virgalina Maria de Oliveira e 
Virginia Cláudia Moreira Braga.
* Esta relação de nomes refere-se aos 
professores que vêem construindo a 
experiência da escola, nos últimos três 
anos, período em que a introdução 
dos estudos étnico-raciais no currículo 
escolar se tornou realidade.

O Desafi o

Investigar como se processam 
as relações de alteridade no cotidiano escolar, buscando a 
construção de um Projeto Político Pedagógico da escola que 
viabilize a promoção da igualdade étnico-racial e a compreensão da 
diversidade humana.
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As Estratégias

Por meio das diferentes formas de linguagem, planejar e construir 
novas práticas de ensinar e aprender os conhecimentos e 
habilidades propostos.
A metodologia buscou veicular uma nova cultura da escola que 

valorize a experiência lúdica, o trabalho coletivo, a expressão gráfi ca, 
principalmente através do desenho e do intercâmbio com as famílias.

As Ações Práticas

 Sistematização do estudo das relações étnico-raciais e da 
diversidade humana, buscando a transversalidade em todas as 
áreas do currículo escolar.

 Organização do Projeto África-Brasil, que acontece ao longo do 
ano e culmina na Semana da Consciência Negra, em novembro, 
como forma de veicular em toda a escola os conhecimentos 
construídos em torno do objetivo proposto.

 Organização de projetos complementares que funcionam no 
contraturno e proporcionam a experiência com diferentes 
práticas culturais como a dança, o ritmo, a musicalização, o 
artesanato, as artes plásticas, visuais e ciências, os jogos e as 
brincadeiras criados pelas diferentes culturas, a literatura e o 
resgate das histórias orais e das famílias das crianças.

As Conquistas

Valorização da criança afro-brasileira e aumento de sua auto-estima.
Mudança nas concepções estéticas, étnico-raciais e sócio-culturais.
A valorização das diferenças cria o contraponto necessário para a 

refl exão sobre a igualdade de direitos de todas as pessoas.
Melhora na qualidade das relações professor-aluno e escola-família.
O processo de ensinar e aprender tornou-se mais prazeroso porque 

a escola se tornou também espaço de construção de subjetividades.

A Voz do Especialista

É muito bom analisar experiências nas quais as escolas e seus 
diretores se comprometem com a promoção da igualdade racial. 
Parabéns à escola pelo trabalho e esperamos que ele continue, pois 
existe um grande desafi o a ser vencido pela sociedade brasileira.
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Política Cultural e Indígena na 
Escola Utapinopona Tuyuka

Na nossa escola indígena, a prática educativa 
só caminha bem quando os alunos, professores 

e comunidade estão bem articulados.

A ESCOLA

Escola Utapinopona–Tuyuka
São Gabriel da Cachoeira, AM

O Professor

Higino Pimentel Tenório (e demais professores do corpo docente).

O Desafi o

Promover a alfabetização na língua Tuyuka, que estava desaparecendo.
Valorizar conhecimentos e práticas de pais, avós e antepassados.
Fortalecer a identidade Tuyuka nas 

crianças e nos jovens, perante os 
demais povos.
Conscientizar os jovens sobre 

a biodiversidade e o manejo do 
território brasileiro.
Produzir materiais didáticos 

na língua Tuyuka, que sejam 
apropriados para nossa realidade.

A Estratégia

O ensino-aprendizagem dessas temáticas é realizado por meio da 
leitura e da escrita na língua Tuyuka como língua de instrução (o 
português é a segunda língua na escola) e na prática de pesquisa 
com métodos de questionamento, observação, levantamento de 
problemas, experiências, registro de dados e documentação por 
escrito. Pais, mães e velhos sábios são fonte privilegiada de consulta 
para as pesquisas.

As Ações Práticas

 Realização de atividades baseadas nos conhecimentos sobre 
organização da sociedade, manejo do ambientes, economia, 
alimentação, trabalhos e tecnologias masculinas e femininas.

 Histórias sobre caçadas, pescas, aventuras realizadas por pais e 
parentes.
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 Cantos tradicionais, danças dos antepassados e confecção de 
instrumentos musicais.

 Valorização e retomada de brincadeiras tradicionais, ainda praticadas, 
e outras que existem apenas na memória dos mais velhos.

 Pintura no corpo e em outras superfícies, utilizando tintas 
naturais, como urucum, carajuru e jenipapo.

As Conquistas

Alunos alfabetizados na língua Tuyuka.
Jovens valorizando conhecimentos e práticas de seus pais, avós e 

antepassados.
Descendentes Tuyuka seguros de sua identidade perante outros 

povos.
Alunos conscientes sobre a biodiversidade de seu território e das 

técnicas para melhor manejá-lo.
Materiais didáticos próprios produzidos com a participação de 

alunos e comunidades.

A Voz do Especialista

O projeto nos mostra que a educação indígena é uma das mais 
valiosas modalidades da educação para o reconhecimento de 
um Brasil plurilíngüe e multiétnico.

O projeto revela um compromisso com a luta contra o racismo 
e a discriminação e aponta caminhos para sua superação, 
revelando que os próprios grupos sociais discriminados, 
quando se reconhecem como sujeitos de direito, os buscam e 
encontram, na escola, um espaço para este reconhecimento. 
Serve de exemplo para muitas escolas não indígenas, revelando 
propostas inovadoras na forma de trabalhar conteúdos, de 
organizar os alunos e de avaliar a experiência.
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RLer e Escrever, um Resgate 
Histórico em Busca 
da Identifi cação e Auto-estima 
no Ambiente Escolar

Resgatando a historicidade e as raízes do povo 
africano e afro-brasileiro, o respeito a sua 

cultura, estaremos construindo a cultura da paz.

A ESCOLA

E. E. Luís Vaz de Camões
São Paulo, SP

As Professoras

Neusa Maria Marcondes, Odete Lopes da Silva, Ruth Querino da 
Silva Rosa, Deralvina Ramos da Silva Soares, Rita de Cássia Silva 
Mesquisa, Maria Aparecida da Silva e Maria Vitória Costa

Os Desafi os

Valorização da auto-estima da criança negra, por meio do 
conhecimento de sua historicidade e seus pertencimentos.
Conhecimento, respeito e tolerância em relação às diferentes etnias.
Desconstrução do mito da democracia racial a partir de 

refl exões e mudança de atitudes.
Mudanças comportamentais e atitudes em relação a racismo, 

preconceito e discriminação em sala de aula e na sociedade.

As Estratégias

Elaboração de questionário 
para diagnosticar o grau de 
preconceito de alunos e 
funcionários.
Leitura de livros como 

Menina bonita do laço de fi ta, 
de Ana Maria Machado.

As Ações Práticas

 Montagem teatral de texto inspirado no livro Menina bonita do 
laço de fi ta, encenada pelos alunos na própria escola e em 
outras escolas da região de Itaquera.

 Participação no Congresso do Coletivo Anti-racismo da 
APEOSP, ocorrido no Colégio Dom Pedro II, em São Miguel 
Paulista, SP. Após a encenação, os alunos responderam às 
perguntas da platéia sobre questões pertinentes à temática.
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As Conquistas

Mudanças no tratamento das crianças das diferentes etnias.
Aceitação de cabelo e cor da pele.
Demonstração de orgulho de seu pertencimento.
Curiosidade em pesquisa sobre países e costumes africanos.
Mudança no comportamento das famílias dos alunos em relação a 

preconceitos.

A Voz do Especialista

A quantidade de crianças envolvidas no projeto é surpreendente! 
O projeto envolveu a comunidade escolar, e os professores 
estudaram e aproveitaram os saberes adquiridos em formações 
relativas à temática. Outro ponto forte do projeto se refere à 
abordagem multidisciplinar. É um trabalho que demanda que 
seus resultados sejam vistos.
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A Cultura da Festa Afro-brasileira

Durante todo o processo de construção 
da pesquisa cresceram o empenho, a organização, 
a autonomia e a responsabilidade dos integrantes 

do grupo.

A ESCOLA

Escola Classe 106 Norte
Brasília, DF

A Professora

Cleire de Souza Miranda

Os Desafi os

Dar à criança a oportunidade de uma vivência educacional 
interdisciplinar, dialética e dialógica com a diversidade sócio-
histórico-cultural.
Reconhecer as contribuições africanas, ressaltando os afro-

descendentes como protagonistas na história brasileira.
Dar a cada uma dessas crianças a oportunidade de perceber-se 

co-responsável e interdependente, nas diversas relações sociais das 
quais participa.

As Estratégias

 Encontros semanais para orientação da introdução à pesquisa 
científi ca e a projetos de trabalho.

 Planejamento e disponibilização de tempo e espaço de 
socialização das informações coletadas pelos grupos de pesquisa 
para a montagem do trabalho.

 Registros parciais das informações.
 Construção do texto fi nal sobre as origens dos festejos 
populares pesquisados.

 Apresentação de seminários semanais e montagens cênico-musicais.
 Avaliação coletiva, processual e fi nal.

As Ações Práticas

 Pesquisa bibliográfi ca, iconográfi ca e musical.
 Leitura, interpretação, discussão e produção de textos.
 Projeção de vídeos documentários sobre festas populares.
 Entrevistas com familiares e/ou pessoas da comunidade escolar 
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que participam ou participaram da tradição da festa popular.
 Degustação de culinária típica oferecida nas festas populares.
 Produção de material visual e cenográfi co.
 Seleção de repertório e montagem de apresentação cênico-
musical dos festejos populares pesquisados.

As Conquistas

Acesso, compreensão e valorização dos conhecimentos 
tradicionais ao oportunizar a expressão das diferenças e 
conhecimento das origens e antepassados.
Superação de conceitos estereotipados sobre a cultura popular.
Reafi rmação de valores tradicionais, informais, histórico-culturais 

como forma de pertinência.
Reconhecimento da necessidade de garantir, ampliar e aprofundar 

espaços de promoção das identidades pluriétnicas no âmbito escolar.

A Voz do Especialista

Excelente articulação entre escola e universidade! O projeto 
estabelece relação com os conteúdos estudados e valores 
civilizatórios afro-brasileiros, em especial a memória (saberes 
ancestrais).
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Cidadania –
Direitos e Deveres do Cidadão

Não há cidadania sem acesso 
ao saber, nem construção de saber 

sem exercício da cidadania. 

Maria Alice Médioni

A ESCOLA

Programa Curumim
Marica, RJ

As Professoras

Cláudia Cardoso dos Santos, Sharlene de Souza Moura, Líbia 
Maria Vieites e Nadeje Cruz

O Desafi o

Propiciar a formação 
de uma cultura de paz, 
baseada na tolerância, 
no respeito aos direitos 
humanos universais e à 
cidadania compartilhada por 
todos os brasileiros.

As Estratégias

Utilizar a metodologia própria 
de projeto de trabalho com pesquisas teóricas e históricas. Não 
houve um prazo para a execução, pois o comprometimento, o 
questionamento, a pesquisa e as avaliações cotidianas poderiam ser 
acrescentadas, a fi m de se lutar efi cazmente contra a discriminação e 
a desigualdade social.

As Ações Práticas

 Exposição oral sobre os seguintes temas: “Cultura e formação 
do povo brasileiro”; “O que é cidadania”; “O trabalho escravo 
infantil, o trabalho escravo no século XXI” e “A preservação do 
meio ambiente”.

 Exibição dos fi lmes 500 anos do Brasil (fi lme amador, gravado da 
festa em comemoração dos 500 anos do descobrimento do 
Brasil, em Porto Seguro, BA); Amistad e Quando o crioulo dança.
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 Exercício de fi scalização (trabalhando o conteúdo do fi lme Amistad).
 Pesquisas em grupos sobre os seguintes temas: músicas (MPB) 
cujas letras falam sobre discriminação racial ou desigualdade 
social; questões relacionadas ao abuso e às agressões ao meio 
ambiente; trabalho infantil e trabalho escravo no século XXI; e 
leitura critica do Hino Nacional Brasileiro.

 Produção de curta metragem feito pelos alunos.
 Produção de textos teatrais e musicais.
 Apresentação teatral e apresentação de dança.

As Conquistas

Realização de encontro com os pais dos alunos e pessoas 
da comunidade, com palestras e ofi cinas artesanais e 
profi ssionalizantes, culminando em grande oportunidade de 
formação de cidadania.
Engendramento de outros projetos que se referem à vida 

cotidiana, à aprendizagem. 
Conscientização por parte dos alunos de seu papel no mundo e 

em seu próprio ambiente escolar.

A Voz do Especialista

É um bom trabalho! O projeto apresentou aos alunos a 
diversidade cultural e étnica do país e das pessoas.
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Diversidade Colorida,
uma Paixão pela Arte

Na diversidade das cores podemos tudo: até pintar 
um arco-íris, onde o sonho da igualdade é possível.

A ESCOLA

Osvaldo Cruz
Salvador, BA

A Professora

Maria Célia Alves Barreto

O Desafi o

Estimular o gosto pela arte e pela estética afro-descendente e 
afro-brasileira, respeitando as diferenças e despertando o gosto 
pelo fazer artístico.

As Estratégias

Trabalhar as temáticas propostas a partir de algumas aulas 
expositivas, criativas e prazerosas, onde o aluno pudesse se 
manifestar, trazendo sua contribuição.
Analisar pinturas, esculturas, máscaras, tecidos e ornamentos do 

povo africano e dos afro-descendentes baianos, a fi m de recriá-las 
à sua maneira.

As Ações Práticas

 Observação, análise, leitura, releitura e contextualização de 
obras de arte afro-descendentes e afro-brasileiras, incluindo 
Picasso e o cubismo, inspirados nas máscaras africanas, e 
realização de ofi cina de produção de máscaras.

 Ofi cinas de trançados e penteados africanos (trabalhando a 
auto estima).

 Estudo dos Orixás.
 Técnicas de pintura em tecido, criação de tecidos e padronagens 
(em papel).

 Pintura de corpo.
 Mosaico histórico, técnica e aplicação em composições artísticas.
 Leitura e reconto de lendas africanas, com desenho e pintura; 
releitura do fi lme Kiriku e a Feiticeira, na técnica do desenho e 
colagem;

 Criação do blog-projeto: http://marcelleba.spsces.msn.com
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As Conquistas

Melhora da percepção sobre a leitura de imagens, da socialização 
entre os colegas, da aceitação do outro, da auto-estima, do 
respeito às diferenças.
Despertar para a existência da África, como um continente com 

uma cultura própria, um povo alegre e colorido, com 53 países 
com língua, usos e costumes nem sempre iguais.
Despertar, também, um novo olhar sobre a arte.
Participar de uma grande exposição de arte afro-baiana.

A Voz do Especialista

O blog está muito belo, colorido e alegre! O trabalho e seus 
resultados são muito signifi cativos.
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Nossas Raízes

Educar para a igualdade racial é valorizar a 
contribuição indígena e africana na consolidação 

da história e cultura da sociedade brasileira.

A ESCOLA

EM Virgínia Melle da Silva Lefévre
Ubatuba, SP

A Professora

Meire Marconi

Os Desafi os

Levar o aluno ao entendimento de suas raízes através de 
questões como:

 Como foi formado o povo brasileiro?
 Qual nossa descendência?
 Como se deu a miscigenação das raças?
 Qual a importância do negro na nossa cultura?
 Como foram criados os quilombos, em especial o de Caçandoca?

As Estratégias

Pesquisas em livros didáticos, internet e enciclopédias, sobre 
a contribuição da comunidade quilombola na elucidação das 
questões apresentadas pelos alunos.
Histórias contadas por Dona Leonilda, a Léo (merendeira da escola 

e descendente direta de escravos), que ajudaram a desmistifi car vários 
fatos relatados, superfi cialmente, nos vários acervos pesquisados.
Pesquisas de campo, junto à comunidade quilombola de Caçandoca.

As Ações Práticas

 Questionários, elaborados pelos alunos, para a coleta de dados sobre 
os moradores, seus costumes, sua cultura, suas comidas típicas etc;

 Relatórios (em forma de diário de bordo) sobre os passeios e também 
sobre as histórias ouvidas dos moradores mais antigos da comunidade.

 Apresentação de dança da cultura africana “Maimbê Dandá”, 
realizada pelos alunos envolvidos no projeto.

 Organização de portifólio “Nossas raízes”, onde foram 
registradas todas as pesquisas feitas pelos alunos, incluído no 
acervo da minibiblioteca da escola.
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As Conquistas

Diagnosticar a capacidade dos alunos de inferir textos 
enciclopédicos, jornalísticos, informativos e televisivos.
Na construção do portifólio, desenvolver competência na criação 

de textos e na diagramação.
Entender a história do continente africano, a escravidão no 

Brasil, a cultura afro-brasileira, os direitos legais e morais dos 
quilombolas, facilitada pela contribuição signifi cativa da comunidade 
da Caçandoca, foi fator decisivo para a diminuição do preconceito 
racial na sala de aula.

A Voz do Especialista

Boa experiência! A proximidade e a intimidade do contexto 
territorial possibilitaram o entusiasmo necessário para uma 
compreensão da situação atual e para o planejamento de ações.
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Resgate da Cultura Afro-brasileira

Vale a pena acreditar em mudanças. Nesse 
aspecto a Educação é fundamental.

A ESCOLA

Escola Municipal Graciliano Ramos
Salvador, BA

A Professora

Cátia Maria da Silva Pina, Maria de Fátima Santos e Nildete 
Sampaio

O Desafi o

Promover o reconhecimento e a valorização das culturas africana 
e afro-brasileira, pois elas foram herdadas por nós, brasileiros, e, 
lamentavelmente, não são devidamente conhecidas, reconhecidas e 
valorizadas pela nossa sociedade.

As Estratégias

Mostrar, por meio da história, 
as sucessivas lutas que os negros 
travaram em busca da liberdade 
e de uma vida digna, as várias leis 
que surtiram pouco efeito.
Levantar questionamentos do 

tipo: por que as autoridades não 
tomavam medidas enérgicas com relação ao tráfi co negreiro?
Pesquisar na internet indicadores sociais com relação a pessoas 

negras e brancas.
Organizar o I Seminário de Resgate à Cultura Afro-Brasileira, 

onde foram expostos todos os trabalhos produzidos pelos alunos.

As Ações Práticas

 O projeto, desenvolvido em 35 aulas, abordou os temas de 
forma interdisciplinar.

 Estiveram envolvidos no projeto os alunos do noturno, 
totalizando 100 alunos.

 Os temas trabalhados e discutidos tiveram como eixo central o 
cotidiano dos educandos, a história de vida de cada um deles, a 
discriminação social, racial e de gênero presentes na nossa sociedade:
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 “A infl uência do colonizador português”
 “Leis só no papel”
 “Depois da Abolição, o preconceito”
 “A infl uência da cultura negra hoje”
 “O sincretismo religioso”
 “Um pedaço da África está na Bahia”
 “Preconceito e discriminação racial”.

As Conquistas

Os objetivos foram alcançados, pois percebemos que a auto-
estima dos alunos negros aumentou.
Os alunos cristãos evangélicos já não “protestam” quando 

trabalhamos temas relacionados à cultura africana. Ao contrário, 
buscam aprender e entender o signifi cado da cada símbolo.

A Voz do Especialista

Pontos fortes da experiência: a temática da intolerância 
religiosa ser abordada num projeto da escola; a participação do 
mestre em educação para debater sobre o candomblé; a auto-
estima dos alunos da suplência ter aumentado em função do 
trabalho realizado.



CATEGORIA

Ensino Fundamental II

Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar
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da África: as Capulanas, Nós 
e Nossas Famílias

Conhecer e identifi car as infl uências das raízes 
culturais do jeito brasileiro de ser é uma forma 
de buscar a valorização individual e coletiva.

A ESCOLA

Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti
Porto Alegre, RS

A Professora

Célia Maria Von Mengden Meirelles

O Desafi o

Oportunizar um diálogo entre Porto Alegre e Maciene, 
Moçambique, utilizando diferentes mídias e sistemas simbólicos, 
buscando uma manifestação étnico-cultural-racial positiva por parte 
dos alunos, dando acesso a informações e idéias que contribuam, 
valorizem e sejam motivos de orgulho dessas diferenças.

As Estratégias

A base teórica da concepção do 
plano de trabalho é a proposta 
de projetos de ensino, de acordo 
com Fernando Hernández, 
complementada com a 
Proposta Triangular que 
prevê o estudo da história 
da arte, a leitura de 
imagens e o fazer artístico, 
com o estabelecimento de 
um ambiente de diálogo, valorizando as 
relações e a compreensão emocional e intelectual.
Ao longo do processo, foram utilizadas técnicas como desenho 

de observação, composição de cores, estudo de linha, plano e 
composição, confecção de carimbos e estamparia em tecido.

As Ações Práticas

 O projeto é parte integrante de uma proposta de ensino de 
três anos para o estudo da arte, desde a pré-história até a 
atualidade, em diversos povos e lugares.
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 Nessa proposta, a base do trabalho é a pesquisa em livros e 
revistas, leitura de textos e imagens e o registro continuo das 
informações, sendo que cada aluno montou uma espécie de diário.

 No estudo da contribuição dos povos africanos, contou-se 
com o apoio de Maria Rita Webster, que participava de um 
projeto em Maciene, Moçambique. Por meio dela, os alunos 
conheceram as capulanas.

 Cada aluno concebeu e criou a sua própria capulana, com a 
impressão de temas africanos. Foram utilizados carimbos de 
EVA e madeira, confeccionados pelos alunos.

 As capulanas foram apresentadas no 5º Seminário Nacional de 
Arte Têxtil e possibilitaram um encontro das famílias dos 
alunos, registradas em uma exposição fotográfi ca.

As Conquistas

Cada aluno construiu um diário com seus textos e anotações, 
projetos de trabalho e desenhos, e estampou uma capulana.
Acredito que hoje os meus alunos têm mais consciência de sua 

cultura e melhoraram suas relações, existindo mais respeito sobre 
as diferenças culturais e étnicas e, posso dizer, mais orgulho de 
suas origens.
A participação dos familiares dos alunos ampliou o alcance do 

projeto na comunidade escolar. Esse projeto não existiria sem as 
parcerias.

A Voz do Especialista

É um projeto belo! Parabéns! Teceu uma rede de cumplicidade 
com um maravilhoso intercâmbio e fez um uso da internet que 
possibilitou ligar dois mundos separados pelo oceano.

A experiência é bastante consistente. O fato de terem contato 
direto com um país africano, fez com que o envolvimento dos 
alunos e familiares fosse intenso.
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Conhecendo a Nação Fulni-ô –
Vencendo Preconceitos

Graças a Deus a discriminação está diminuindo, 
a discriminação vai acabar.

Palavras do Cacique Fulni-ô João de Pontes, ao 
fi nal da missa católica, na abertura do ritual do 

Ouricuri, em 04/09/2005.

A ESCOLA

Escola Coronel Nicolau Siqueira
Águas Belas, PE

Os Professores

Roberto Malta de Melo, Andréa Santos, Emilianne Malta, Jailma 
Bezerra, Ana Paula Reis, Ana Paula Santos, Edsângela Alves, 
Fernanda Ferreira, Jéferson de Sá, Kleber Robério, Marcelo 
Quintino, Marlene Vilela, Maria Mônica, Natália Juliana, Nilton Cruz 
e Socorro Pereira

Os Desafi os

Divulgar e valorizar a cultura indígena.
Minimizar o preconceito racial e cultural.
Conhecer o contexto histórico do povo Fulni-ô.

As Estratégias

Sensibilizar através de apreciação de músicas da tribo Fulni-ô.
Visitar a aldeia indígena Fulni-ô e ao ritual do Ouricuri.
Entrevistar crianças e adultos Fulni-ôs sobre hábitos, costumes, 

religiosidade, língua, esportes, entre outras atividades.
Pesquisar em fontes diversas (revistas, livros, internet e outros).
Utilização do laboratório de informática.

As Ações Práticas

 Visitas ao aldeamento indígena.
 Entrevistas com índios Fulni-ôs.
 Palestras nas escolas dos Fulni-ôs.
 Exposição de artesanato indígena.
 Exibição de danças indígenas Fulni-ô.
 Elaboração de peça teatral.
 Exposição dos trabalhos dos alunos.
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A Conquista

Pode ser documentada a partir do olhar de Isnar Pontes, aluno 
Fulni-ô, do 3º EM B:
“Foi de grande importância para nós, que somos índios Fulni-

ô, porque mostrou para boa parte da sociedade de Águas Belas 
que nós, índios, podemos viver em harmonia com os não-índios, 
independente de diferenças culturais, religiosas, lingüísticas e de 
diferentes maneiras de viver”.

A Voz do Especialista

O projeto ajudou a romper com preconceitos e a criar um 
espaço de interação no qual a comunidade Fulni-ô se sentiu 
reconhecida e valorizada pela escola.

O trabalho revelou um compromisso com a luta contra o 
racismo e a discriminação e apontou caminhos para sua 
superação. 
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Aprendendo a Conviver com a 
Diversidade Racial

Aprender a conviver com a diversidade racial é 
contribuir na formação de uma sociedade justa, 
igualitária, consciente de que ser diferente não 

signifi ca ser desigual!

A ESCOLA

E. M. João Evangelista V. de Almeida
Campo Grande, MS

Os Professores

Eugênia Portela de Siqueira Marques, Maria Auxiliadora Rodrigues, 
Terezinha Sami Aragão, Edna Bazachi, Meire Aranega, Vanderci 
Zamae Winckler, Márcio Wunderlich Galvão, Fernando Gabriel 
Ferracini e Maria Aparecida Vignoli

Os Desafi os

Eliminar atitudes de preconceito e discriminação no ambiente 
escolar, pela conscientização dos alunos de que ser diferente não 
signifi ca ser inferior.
Subsidiar o trabalho docente, a fi m de que a discussão sobre a 

temática étnico-racial fosse abordada em todas as disciplinas.
Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a história e 

contribuição da população negra para a 
construção da nação brasileira.
Estimular o convívio e o respeito às 

diferenças.

A Estratégia

Foram realizadas aulas 
expositivas, pesquisas, dinâmica 
em grupo, entrevistas, 
seminários, debates, estudos 
de caso (discriminação 
contra jogadores, cantores, 
empregados), elaboração (pelos 
alunos) de um documento 
abordando a temática discutida 
no período e a eleição da melhor proposta para 
continuidade do projeto.
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As Ações Práticas

 Apresentação e discussão do vídeo Vista minha pele.
 Pesquisas e apresentações de seminário sobre a Declaração de 
Durban.

 Estudo sobre o signifi cado de conceitos e fatos como ações 
afi rmativas, discriminação racial, xenofobia, intolerância, 
preconceito, grupo étnico-racial, diversidade étnico-racial, 
cultura, comunidades quilombolas, diáspora, lei 10.639/2003, 
anemia falciforme.

 Análise de gráfi cos que demonstrem a desigualdade racial no 
Brasil.

 Leitura sobre a África e confecção de cartazes.
 Palestras de conscientização.
 Eventos na escola (teatro, concurso de rap ou paródia 
envolvendo a temática).

 Palestras sobre a saúde da população negra.
 Entrevistas sobre preconceitos e discriminação.
 Culminância do trabalho: apresentação das defesas dos textos 
elaborados pelos alunos.

As Conquistas

Conscientização dos professores sobre a necessidade de a 
escola desenvolver projetos que abordem essa temática, a fi m 
de discutir o mito da democracia racial no Brasil, desconstruir 
conhecimentos que inferiorizam as diferenças e contribuir na 
formação da identidade de alunos negros e não-negros para que 
possam ser cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na luta 
pela igualdade.

A Voz do Especialista

Trabalho excelente! Muito bem articulado em conteúdos e 
abordagens.
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Brasileiro, uma Origem Histórica: 
Aspectos Artísticos, Literoculturais 
e Folclórico-lingüístico a partir 
das Infl uências Africanas Sobre 
o Brasil – Práticas do Marabaixo 
na Sala de Aula

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para 

odiar, as pessoas precisam aprender, e, se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.

Nelson Mandela

A ESCOLA

Escola Estadual Professora Maria Bernadete Almeida do 
Nascimento
Macapá, AP

A Professora

José Flávio da Paz

O Desafi o

Disseminar conhecimentos antropológicos, 
geográfi cos, históricos, jurídicos, linguagens, 
representações 
populacionais, 
psicológicas, pedagógicas 
e sociológicas acerca 
dos princípios étnicos 
brasileiros.

A Estratégia

Leitura, interpretação, 
produção textual oral e 
escrita, além de atividades de 
Educação Física, Artes, Ensino Religioso, 
História e outras que envolveram a prática da capoeira, rap, 
grafi tagem, breack e outros concernentes ao movimento Hip-hop, 
exibição de fi lmes, palestras, seminários, contação de histórias, 
gincana afro-Tucuju, curso de capacitação de professores, visitações 
(UMA, Curiaú, Fortaleza de São José de Macapá etc.), dramatizações, 
coreografi as, confecção de painéis artísticos e cartazes que retratem 
as lendas folclóricas que envolvem a cultura negra.
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As Ações Práticas

 Foram desenvolvidas atividades teórico-práticas junto a 
professores, alunos e comunidade em geral de forma a 
preservar a arte-cultura e a arte-educação do povo amapaense, 
em especial a manifestação do povo quanto ao marabaixo e ao 
batuque.

 Aulas expositivas, palestras, seminários, ofi cinas de práticas do 
movimento Hip-hop, samba, capoeira, marabaixo e batuque e 
estudos dirigidos.

As Conquistas

Compreensão da arte como fator histórico e social, 
contextualizando-os nas diversas culturas locais, regional e 
brasileira;
Promoção da auto-estima dos afro-brasileiros e fomento 

da conscientização para uma nova e positiva relação social e 
compreensão da formação da identidade nacional.
Constituição individual e coletiva dos alunos, dos professores 

e da comunidade de se socializar e se sensibilizar com as causas 
das ditas minorias, repudiando todas e quaisquer formas de 
discriminação – racial, étnica, social, crença religiosa, sexo etc.

A Voz do Especialista

Excelente projeto que se estrutura em uma fundamentação 
teórica pertinente. A abordagem é muito criativa e possibilita 
não só a construção do conhecimento, mas sua descoberta.
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Circuito Negro de Sensibilização

Parafraseando a militante negra
Benilda Paiva de Brito: 

“A felicidade negra é uma felicidade guerreira”.

AS ESCOLAS

Escola Municipal Maria Luiza de Andrade
Escola Municipal Miguel Rodrigues Duarte
Juatuba, MG

Os Professores

José Luiz Rodrigues (Ensino Religioso), Renata Campos Zumpano 
(História), Liliam Silva (História), Paulo Henrique Maia Melgaço 
(História), Simone Duarte Lages Chaves (Português) e Sônia 
Aparecida dos Anjos (Coordenadora do Grupo de História)

O Desafi o

Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância das culturas 
africana e afro-brasileira, como um dos pilares formadores da 
sociedade contemporânea nacional, visando fomentar o respeito 
digno da diversidade, a construção de uma identidade social e a 
equiparação dos direitos legitimados pela história e reservados em lei.

As Estratégias

Sensibilização por meio 
das aulas na primeira fase 
do projeto.
Demonstração, por 

parte dos professores, 
da necessidade de se 
trabalhar a temática, 
inclusive junto à 
comunidade escolar, 
discutindo os temas 
propostos e respeitando a 
realidade existente em cada espaço trabalhado.
Utilização da sala de aula para que os estudantes relacionassem 

o tema trabalhado com a sua realidade cotidiana, expressando-se 
através de depoimentos pessoais e histórias familiares colhidas 
através da oralidade.
Produção de textos e desenhos.
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As Ações Práticas

 As atividades ocorreram no período compreendido entre 
agosto e dezembro de 2005, divididas em debates referentes à 
discussão racial, exibição de vídeos, músicas, poemas, confecção 
de cartazes, produção de textos e de charge.

 Realização de fórum com apresentação do grupo de percussão 
Árvore da Vida e com a participação de nomes de projeção 
nacional e militantes do movimento negro: 

 Profª Benilda Paiva Brito (A construção do racismo ao longo da 
história do Brasil).

 Profª Elzina Dóris dos Santos (idealizadora do projeto História 
do Samba).

 Profª Macota Célia Gonçalves (A religiosidade de matriz africana).
 Babalorixá Raunei Cacique (O cotidiano das religiões de matriz 
africana).

 Mônica Nascimento (A organização de negros e negras na atual 
sociedade trabalhista).

 Rita Evaristo (A discriminação e o racismo em vários espaços e 
momentos).

 Ibrahima Gaye (A cultura e o cotidiano africano).

As Conquistas

Possibilitou a sensibilização de vários estudantes da rede pública 
no município de Juatuba, bem como a formação de seu corpo 
docente em consonância com a lei 10.639/2003.
Trouxe como ação efetiva para o ano de 2006 a inclusão no 

calendário escolar, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, 
da Semana da Consciência Negra em todas as escolas do município.
Proporcionou a inclusão no planejamento formador dos 

professores de um curso que trabalha as temáticas raciais 
contemplados no PROCAS (Programa de Capacitação Continuada) 
da Secretaria de Educação.

A Voz do Especialista

O trabalho tem potencial de reedição e apresenta relevância 
social, pois ultrapassou os muros da escola trazendo a 
responsabilidade de mudança das relações de desigualdade 
para o município.
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Conceição das Crioulas:
Orgulho e Raça

Juventude consciente, igualdade em mente,
cidadania presente!

A ESCOLA

Escola de Educação Básica e Profi ssional Profª Valentina de 
Oliveira Figueiredo
Jaboatão, PE

As Professoras

Telma Rejane dos Santos (História) e Vildáquita Bezerra de Lira 
(Língua Portuguesa)

Os Desafi os

Conhecer a história do surgimento 
do quilombo de Conceição 
das Crioulas.
Debater sobre o Projeto 

Imaginário Pernambucano.
Sensibilizar os alunos para a 

promoção da igualdade racial.
Valorizar o negro e a negra 

na sociedade, como pessoa, 
profi ssional e colaborador capaz 
de solucionar e interagir nas mais 
diversas problemáticas.

As Estratégias

Para a realização do trabalho, foram vivenciadas as seguintes 
etapas: explicação da proposta de trabalho, leitura, análise crítica 
de documentos selecionados sobre a temática a partir de textos, 
artigos, jornais, revistas, músicas e poesias, seminários, socializando 
esses trabalhos além de exercícios em grupo, individual e em forma 
pictográfi ca.

As Ações Práticas

 Produção de poesia, música, debates, pesquisa dirigida, além de 
interpretação de textos jornalísticos em um período de 25 aulas.

 Para desenvolver as atividades foram elencados os seguintes temas:
 A história do Quilombo Conceição das Crioulas.
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 AQCC, direitos garantidos na Constituição Brasileira de 1988.
 O Projeto Imaginário Pernambucano.
 A questão fundiária das terras quilombolas, em especial 
Conceição das Crioulas.

 Discriminação, preconceito e racismo, compromisso e 
responsabilidade da SEPPIR.

 Retrospectiva da abolição da escravatura no Brasil, em uma 
abordagem desmistifi cando a fi gura da Princesa Isabel como a 
“Redentora”.

 Orientação aos alunos sobre as “brincadeiras”, em sala de aula, 
que muitas vezes magoam os colegas.

As Conquistas

Os trabalhos realizados tiveram grande infl uência no que se 
refere ao conhecimento dos crimes contra o racismo, sobre a 
questão racial no nosso país e sobre leis que assegurem o cidadão 
da raça negra.
Essa infl uência tem favorecido aos nossos alunos a possibilidade 

de se transformar em multiplicadores de informações, minimizando 
a questão racial da nossa sociedade.
Com o envolvimento dos alunos, ocorreu uma mudança de 

atitude, percebida no relacionamento com os colegas da raça 
negra, tornando assim mais saudável a relação entre eles.

A Voz do Especialista

É uma boa experiência do nordeste brasileiro.
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Conexões com a Cultura Negra –
Conexão com a África e Conexão 
Direta ao Coração do Brasil

A ESCOLA

Centro de Ensino São José
São Paulo, SP

O Professor

Francione Oliveira Carvalho

Os Desafi os

Discutir a existência de racismo no Brasil e a intolerância étnica-
religiosa, além do conceito de raça e etnia.
Conhecer o continente africano além da questão da escravidão.
Perceber a importância do negro na identidade do povo e da 

cultura brasileira.
Conhecer os valores agregados à cultura africana valorizando a 

sua herança.

As Estratégias

Analisar a imagem 
do negro na mídia e 
a abordagem que ela 
faz sobre as políticas 
afi rmativas.
Organização de 

semana refl exiva aberta 
à comunidade do 
Jardim Bonfi glioli, composta por 
encontros com profi ssionais e educadores negros 
que contaram sobre suas experiências de vida.
Apresentações artísticas e exposição coletiva dos trabalhos 

produzidos pelos alunos.

As Ações Práticas

 Levantamento da imagem do negro na mídia brasileira e sua 
relação com os dados do IBGE sobre a situação atual dos afro-
descendentes.

 Produção artística a partir da silhueta do mapa da África, com o 
objetivo de valorizar a negritude.

 Conhecimentos de grupos étnicos africanos.
 Discussão sobre o conceito de raça e etnia.
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 Estudo da arte africana e visita ao Museu Afro-Brasil.
 Produção de máscaras africanas utilizadas na contação de 
histórias sobre a mitologia africana e afro-brasileira.

 Dramatização.
 Identifi cação de valores culturais do africano nas histórias 
narradas e objetos estudados.

 Diferenciação do Candomblé, da Umbanda e do Espiritismo.
 Relação da cultura afro-brasileira e música popular do Brasil.
 Levantamento de personalidades negras que referenciam a 
história, a política, a cultura e a arte.

As Conquistas

Percepção pelos alunos de que a imagem do negro é bela, mas 
geralmente ignorada pela mídia, presente com destaque apenas em 
publicações especifi cas e vinculadas a situações pouco positivas, 
além da ideologia depreciativa nas abordagens dos meios de 
comunicação sobre as ações afi rmativas.
Desmistifi cação de informações deturpadas sobre a cultura 

negra, o que resultou em atitudes de tolerância, de surpresa 
pela descoberta da cultura africana e afro-brasileira, além do 
entendimento de sua origem e em muitos casos de sua própria 
identidade.

A Voz do Especialista

O autor demonstrou segurança, persistência e domínio da idéia.
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Kophenai Nako – Sobre os Peixes

A literatura que expressa a alma de um povo 
e nós, falantes dessas línguas, é que podemos 
expressar nosso conhecimento e garantir a 

valorização e o reconhecimento de nosso saber.

A ESCOLA

Escola Indígena Baniwa e Coripaco Pamáali
São Gabriel da Cachoeira, AM

Os Professores

Alfredo Feliciano Miguel Brazão, Nazária Montenegro Fontes, 
Juvêncio da Silva Cardoso, Aparecida Rodrigues, Pedro Fontes, 
Trinho Paiva Trujillo, Vigico Rivas Paiva, Ronaldo Apolinário, Tiago 
Pacheco e João Cláudio

O Desafi o

Promover a produção literário-científi ca dos conhecimentos 
Baniwa e Coripaco referentes aos peixes da região do Içana, 
assim como os instrumentos científi cos e técnicos da sociedade 
de não-índios.

As Estratégias

Seguindo a metodologia de
 trabalho própria da Escola Pamáali, 
que é o ensino por meio da 
pesquisa, consultar os mais velhos, 
registrando as histórias mais 
antigas e os conhecimentos 
tradicionais.
Nos períodos letivos, 

dedicar a comunidade 
escolar à sistematização 
e ampliação dos 
conhecimentos de 
interesses dos alunos, 
científi cos, culturais e históricos próprios e de outras culturas, 
permitindo a elaboração do livro Kophenai Nako.
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As Ações Práticas

 Pesquisa, durante três anos de trabalho intensivo, com 
entrevistas e levantamento dos conhecimentos científi cos 
Baniwa e Coripaco e da sociedade de não-índios.

 Atividade de ensino de acordo com a proposta de 
interdisciplinaridade.

 Desenvolvimento de estudos de ecologia de rios, lagos, técnicas 
de criação, cálculos para avaliação da ecologia de lagos, rios e de 
viveiros de criação, pH, anatomia, comercialização, mitos, lugares 
sagrados, técnicas de armadilhas, medidas, lagos e rios, volume 
de água e biodiversidade.

 Sistematização de todo o processo da pesquisa durante dois 
meses de trabalho, discutindo a grafi a das línguas Baniwa e 
Coripaco e selecionando informações sobre os peixes.

A Conquista

Elaborar e publicar a obra Kophenai Nako, que reúne 
informações sobre 69 peixes de 17 famílias, a classifi cação dos 
peixes, de acordo com os velhos conhecedores – publicação na 
língua Baniwa e Coripaco, cumprindo o compromisso da Escola 
Pamáali de ser um núcleo fomentador da literatura e ciência para 
o próprio povo. Ela se destina aos jovens, adultos e velhos das 
comunidades, com registro amplo do conhecimento dos povos 
Baniwa e Coripaco sobre peixes.

A Voz do Especialista

Trata-se de uma bela experiência que deveria ser difundida 
e amplamente praticada para mudar o modus operandi das 
escolas indígenas no país.

O projeto foi bem desenvolvido e apresentou grande relevância 
social na comunidade. Tem grande potencial para ser multiplicado.



CATEGORIA

Ensino Médio

Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar
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Considerações sobre Ensino Médio 
e Educação Anti-racista

Educar para a igualdade racial em qualquer ciclo da educação 
básica exige que professores façam uso de modo articulado 

dos instrumentos curriculares de orientação, proporcionando aos 
alunos e alunas a aquisição de competências e habilidades. Em carta 
endereçada aos professores e professoras, o Ministério da Educação, 
no lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio (PCNEM), em 1999, apontava para o fato de que as reformas 
na Educação Básica, com a incorporação do Ensino Médio a esse 
nível de ensino, tinham como principal propósito a formação de 
alunos para o enfrentamento da vida com mais segurança.
Para alcançar esse objetivo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

buscam vincular-se aos diversos contextos de vida dos alunos(as) com o 
propósito de proporcionar a eles o domínio de competências básicas, ao 
invés do acúmulo de informações. Já aos professores(as), o propósito é 
proporcionar auxílio na execução do trabalho diário, no planejamento de 
aulas e principalmente ao desenvolvimento do currículo escolar.
Para o MEC, era explícito que a consolidação do Estado Democrático de 

Direito, iniciada com as eleições diretas para a Presidência da República, 
a introdução das novas tecnologias no país, as mudanças na produção 
de bens, serviços e conhecimentos, em curso no Brasil e no mundo, 
exigiam que a escola possibilitasse aos alunos(as) a integração ao mundo 
contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho.

PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DOS SABERES
Muitos estudiosos da educação apontam que as transformações 

contemporâneas criaram uma nova cultura que obriga a mudanças 
nas formas de produção e apropriação dos saberes. No novo 
modelo, caberia ao professor mediar a construção dos conceitos a 
serem apropriados pelos alunos, buscando o desenvolvimento de 
habilidades fundamentais necessárias à inserção deles na sociedade.
Para Martins, nos PCNs, competências e habilidades são apresentadas 

em conjunto, sem que haja uma defi nição precisa do que sejam. Para 
esse autor, ocorre na educação uma mistura entre competências, 
habilidades e conteúdos conceituais, talvez expressa pela amplitude 
dos termos e pela difi culdade de desenvolvê-los junto aos alunos, sem 
trabalhá-los em conexão com alguns conteúdos conceituais.
Ao professor caberia organizar as situações de aprendizagem, dando 

ao aluno condições de aprender a aprender pela articulação de saberes 
e competências. Ao invés de decorar conteúdos, o aluno passaria a 
exercitar habilidades e, através delas, a adquirir competências.
A partir da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e dos PCNs, o ensino médio passou a ser compreendido como 
período de formação geral indissociável da formação básica para 
o trabalho e o aprimoramento da pessoa/cidadão (Souza, 2006). 
Filosofi camente, os PCNEM dariam signifi cado ao conhecimento 
escolar pela contextualização, pela interdisciplinaridade, pelo incentivo 
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ao raciocínio e pela capacidade de aprender. E, pedagogicamente, 
nesse novo perfi l, apoiariam um currículo balizado em competências e 
habilidades básicas para a inserção plena dos jovens na vida adulta.

Cinco são os eixos cognitivos das competências

e habilidades para o ensino médio:

I. Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científi ca.
II. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 
para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográfi cos da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
III.Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema.
IV.Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.
V.Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Desses cinco eixos cognitivos, são extraídas competências gerais 
e habilidades para cada uma das áreas de aprendizado: linguagens, 
códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas 
tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias.
Este texto não tem como propósito aprofundar a discussão sobre 

competências e habilidades, apenas reconhecê-las, como metas e 
etapa metodológica da educação básica e, dessa forma, articulá-las 
aos princípios fi losófi cos e pedagógicos dispostos pela Resolução 
CNE/CP 01/04 e pelo Parecer 003/04, a saber:
a. Consciência política e histórica da diversidade;
b. Fortalecimento de identidades e de direitos;
c. Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações.
Cabe salientar que esses princípios norteadores de uma educação 

anti-racista e promotora da igualdade apontam para a compreensão e a 
explicação da diversidade histórica, antropológica, cultural e geográfi ca 
dos distintos grupos étnico-raciais formadores da nação, reconhecendo e 
valorizando suas contribuições materiais e imateriais. E também proporcionar, 
a partir do cotidiano escolar e do seu entorno, uma aprendizagem que 
dê signifi cado teórico e conceitual à parcela da realidade, permitindo que 
alunos(as) estabeleçam relações substantivas e não arbitrárias entre os 
conteúdos escolares e os seus conhecimentos previamente construídos.
Assim, por exemplo, seria possível pensar a questão dos 

remanescentes de quilombo intercruzada pelas questões ambiental, 
rural e urbana, em seus processos históricos, produtivos, culturais 
e sociais, bem como entender a localização atual das áreas 
remanescentes, identifi cando, descrevendo, analisando instrumentos e/
ou comportamentos empregados nos diferentes lugares de ocorrência 
e ao longo dos tempos que possibilitaram o estágio atual de 
degradação e/ou preservação do ambiente e do grupo remanescente.
Os remanescentes de quilombo como tema gerador e investigação 

e conhecimento permitiria estabelecer interrelacionamentos, entre 
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os conteúdos das diferentes disciplinas intercruzando as ciências da 
natureza: química, física, biologia e matemática, e as ciências humanas: 
geografi a, história, fi losofi a.
Outro bom exemplo de tema gerador seria compreender a criação e o 

papel das instituições sociais, políticas e econômicas, levando alunos(as) 
a investigar práticas e registros dos diferentes grupos sociais no tempo e 
no espaço. Analisar o papel do direito e das legislações na estruturação 
das sociedades. Comparar diferentes pontos de vista, argumentações e 
pressupostos sobre situações e fatos de natureza histórico-geográfi ca.
A educação é um processo amplo e complexo de construção de 

saberes e fazeres sociais e culturais, orientados para o saber ser 
e o saber conviver. Em sociedades multirraciais como a nossa, 
é obrigatório para o bem da escola que a aprendizagem esteja 
vinculada ao conhecimento sobre as relações étnico-raciais que 
fi zeram e ainda fazem parte da formação histórica, cultural e 
social, indissociável do conjunto composto pelas relações sociais.
De acordo com Gomes (2005), é imprescindível, para que a 

escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/realidade 
social/diversidade étnico-cultural, que os(as) educadores(as) 
compreendam as dimensões da ética, das identidades, da 
diversidade, da sexualidade,da cultura e das relações raciais.
Estudos recentes, como os de Abromavay (2002), apontam 

cientifi camente aquilo que o ativismo negro constatou empiricamente, ou 
seja, o preconceito, as discriminações, os estereótipos, associados à falta de 
visibilidade individual e de grupo, ao silenciamento e à indiferença ocorridos 
em ambiente escolar, estão entre os principais fatores de evasão.
Pedagogias de combate ao racismo e promotoras da igualdade 

têm como objetivo oferecer conhecimento e segurança capazes de 
despertar entre negros e brancos consciência étnico-racial. E, como 
grande desafi o, promover melhora no desempenho escolar de indígenas 
e afrodescendentes, grupos étnico-raciais secularmente mais afetados 
pelo racismo produzido pela sociedade e reproduzido na escola.
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Qualidade da Água em uma 
Comunidade Quilombola

A educação não muda o mundo. 
A educação muda as pessoas
e as pessoas mudam o mundo.

Paulo Freire

A ESCOLA

Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos
Afogados da Ingazeira, PE

A Professora

Nadja Patrícia Gonçalves da Silva Almeida

Os Desafi os

Compreender a 
importância do manejo 
da água das cisternas 
(reservatórios de água 
de chuva da comunidade).
Propor ações de 

conscientização perante a 
comunidade quilombola.
Aproximar disciplinas 

consideradas áridas e difíceis, como a Química 
e a Matemática, da área de Ciências Humanas, por meio da história 
e da cultura de uma comunidade quilombola.
Divulgar o grupo de coco Negros e Negras do Leitão da Carapuça.

As Estratégias

Procurando atender a lei 10.639/2003, alguns professores 
planejaram um projeto temático a ser desenvolvido na comunidade 
quilombola do Leitão da Carapuça, em Afogados da Ingazeira, PE.
A equipe de Química coletou e analisou o pH da água de sete 

cisternas da comunidade. A de Matemática entrevistou, mediu o 
volume das cisternas, coletou dados e construiu gráfi cos.
A opção por trabalhar a qualidade da água das cisternas foi 

motivada pelo fato de a água exercer uma infl uência direta sobre 
a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano. 
E, neste caso, evidencia-se por que a comunidade vive em um local 
de difícil acesso, na região semi-árida e não dispõe de outra água, a 
não ser a das cisternas.
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As Ações Práticas

 Palestras, leitura de textos, pesquisa de campo (análise do pH da 
água de sete cisternas, verifi cação do volume).

 Entrevistas, aulas expositivas e práticas de química e matemática.
 Intervenção na comunidade (ação de conscientização sobre o 
uso e o manejo da água das cisternas).

 Apresentação cultural e socialização do projeto para a 
comunidade escolar.

As Conquistas

A aproximação da escola com a comunidade proporcionou uma 
condição favorável para o aluno sair da posição de expectador 
passivo, ao trazer para a escola experiências pessoais, sociais e 
culturais da realidade local.
O conhecimento adquirido pôde contribuir para a 

melhor compreensão de atitudes e ações relativas ao uso 
e armazenamento de água pela comunidade e para o aluno 
compreender melhor o mundo em que vive e transformá-lo.

A Voz do Especialista

O projeto apresenta excelente fundamentação evidenciando 
que a autora considera relevante a pesquisa educacional e 
a formulação de abordagem teórico-prática que apontem 
novas propostas pedagógicas, refutando o modelo tradicional. 
Sugerimos que esta proposta seja apresentada aos órgãos de 
educação, inclusive pelo aspecto inovador de estudos étnico-
sociais na disciplina de Química.
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RBuscando a Superação das 
Desigualdades com Novas Práticas 
Pedagógicas para a Sala de Aula

O professor faz a diferença, educando
para a diversidade, sim!

A ESCOLA

Instituto Estadual de Educação Assis Brasil
Pelotas, RS

As Professoras

Ivete Oliveira da Silva, Simone Barrios, Helenira Moraes, Marli 
Ortiz, Elenice Antunes
Participação Indispensável: Sirlei de Oliveira Rodrigues e Marta 

Dornelles (bibliotecárias)
Professores convidados do Coletivo de Professores Negros para 

Cursos e Palestras: Ledeci Lessa Coutinho, Rosselane Alves de 
Souza, Leony Terezinha do Nascimento, Jorge Alvacir de Souza

O Desafi o

Romper o silêncio do ambiente escolar com relação à 
discriminação racial, buscando de maneira clara a igualdade 
de direitos, o respeito às diferenças, a inclusão da verdadeira 
historiografi a, mudanças de 
práticas pedagógicas e posturas 
no cotidiano escolar.

As Estratégias

Elaboração de mural 
pedagógico, fi xo e atualizado 
semanalmente, trabalhando 
história, cotidiano escolar e datas comemorativas. Foi criado para 
ser um espaço de conhecimento e informações;
Realização de Curso de Formação para Professores.

As Ações Práticas

 Pesquisa estatística para identifi car a clientela.
 No curso Normal, foi trabalhada a questão da inclusão, por 
meio de contação de histórias nas séries iniciais (trabalho de 
pesquisa com as alunas e a prática nas turmas da pré-escola e 
séries iniciais, conforme o curso). As atividades variaram 
conforme o grupo.
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 Crianças contaram a história de seus avós negros (com as 
turmas de 3ª e 4ª séries). As alunas do curso Normal foram as 
monitoras orientadoras.

As Conquistas

Nova postura das alunas e funcionárias negras, evidenciando a 
elevação da auto-estima;
Participação da diretora e vice-diretora geral, no curso de 

formação de professores.
Conhecimento da história e cultura afro-brasileiras através do 

mural pedagógico, que é o único espaço que desperta curiosidade 
e cuidados, pela comunidade escolar.

A Voz do Especialista

A experiência tem muitos pontos positivos. Estudo, pesquisa e 
refl exão, combinados com ação, podem ser o diferencial que 
produzirá novas mentalidades nos profi ssionais da educação.



En
si

n
o

 M
éd

io

107

T
ER

C
EI

R
O

 L
U

G
A

R

Projeto Batuque

O preconceito é o princípio da exclusão, 
da inconsciência e da mutilação 

das sociedades humanas.
Profª Laura

A ESCOLA

Colégio Estadual de Cristalândia
Cristalândia, TO

Os Professores

Elizabeth Aires Leite, 
Martinha Araújo Reis, 
Marciléia Oliveira Bispo, 
Eunice Pereira de Carvalho 
e Souza, Rosário Barbosa 
Reis e Antônio Rodrigues

Os Desafi os

Conhecer mais a história 
do Brasil, reconhecendo e 
valorizando negros e negras 
como sujeitos.
Compreender a visão eurocêntrica 

com relação às sociedades africanas.
Analisar criticamente as raízes do 

preconceito racial no Brasil.
Verifi car e combater a discriminação racial dentro e fora da escola.

As Estratégias

Pesquisa bibliográfi ca e pela internet.
Construção de murais para apresentação do projeto para a 

comunidade escolar.
Apresentação das pesquisas por meio de painéis.
Debates em sala de aula.
Mesa redonda com a participação de especialistas e alunos envolvidos.
Análise de fi lmes.
Comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra com 

teatro, dança, roda de capoeira e feijoada.
Capoeira nas aulas de Educação Física.
Releitura de obras de arte.
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As Ações Práticas

 Apresentação da proposta do projeto para as turmas.
 Exposição dialogada.
 Pesquisas.
 Debates.
 Apresentação das pesquisas através de painéis.
 Construção de murais, entrevistas, análise de vídeo.

As Conquistas

Maior consciência e sensibilidade com relação às questões raciais.
Identifi cação de atitudes preconceituosas por parte dos alunos e 

repúdio a elas.
Aprendizagem de conteúdos de forma lúdica e criativa.
Maior integração da escola com a família e comunidade escolar.
Verifi cação de que na escola existe preconceito e discriminação 

racial em relação aos negros.
Verifi cação por parte dos alunos das lutas e conquistas de 

direitos pelos negros no Brasil.

A Voz do Especialista

Ótimo trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, 
articulado com a comunidade e com a universidade, utilizando 
os recursos disponíveis de forma satisfatória.
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África: A História da Humanidade 
Começa Aqui

A ESCOLA

E. E. Prof. Antonio Bernardes de Oliveira
São Paulo, SP

As Professoras

Adriana Akemi Sato
Deni Ribeiro Prado
Simone T. Elias Francisschetti

Os Desafi os

Promoção de discussão sobre o tema em atendimento à 
população de afro-descendentes, excluída da História do Brasil, ou 
apenas analisada como força de trabalho utilizada no processo de 
escravidão dos africanos no Brasil.
Valorização da história do continente africano, visando a possibilidade 

do resgate da construção da nossa história, com a contribuição da 
cultura africana presente em nosso cotidiano: traços físicos, costumes 
alimentares, uso da linguagem e arte do modo geral.

A Estratégia

Cada componente curricular trabalhou de forma diferenciada as 
atividades de pesquisa, localização, síntese, releitura de obras iconográfi cas 
(quadros e esculturas) e de leitura (poema, contos), confecção de painéis 
e livros que foram expostos no encerramento das atividades.

As Ações Práticas

 Direcionar o espaço escolar para uma observação da 
diversidade em nosso país.

 Levantar aspectos presentes na cultura brasileira com as 
singularidades e diversidades com a infl uência recebida no 
decorrer desse processo histórico.

 Realizar provocações que conduziram à pesquisa e à busca de 
respostas para a complexidade em que se baseia nossa cultura.

 Localizar geografi camente os diversos impérios e grupos históricos 
que compõem o continente africano, debatidos e transformados 
em painéis, máscaras e objetos que foram expostos;

 Realizar visitas ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e à 
Pinacoteca para conhecer obras que retratam a fi gura do negro 
na visão de diferentes artistas.
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As Conquistas

Podem ser constatadas a partir de depoimentos de alguns alunos:
“Esse projeto nos mostrou que a África não é aquele lugar que só 

tem pobreza, miséria. Isso existe sim, mas também existem lugares 
maravilhosos”.
“Trabalhar com o projeto da África foi muito gostoso porque 

vejo a África agora de outro jeito, com outros olhos”.
“Não é só de problemas que a África é tomada, mas sim de uma 

belíssima cultura”.
“Eu não conhecia. Pensava que a África fosse só de pobreza e 

nada mais”.
“Antes tínhamos a África como submundo por natureza. Agora 

através do projeto sabemos que foi o próprio homem que a 
desfi gurou dessa maneira”.

A Voz do Especialista

Ótimo trabalho. Tem como ponto alto o envolvimento com a 
comunidade e o uso de recursos diversos para desenvolver as 
atividades.
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Diversidade Étnico-racial: 
Brasil, País de Todas as Raças

Não sou eu que vivo no passado 
É o passado que vive em mim.

Paulinho da Viola

A ESCOLA

Escola Estadual Luiz Duarte
Estrela de Alagoas, AL

As Professoras

Jenaice Israel Ferro, Adélia 
Vieira da Silva, Maria Sueli 
Canuto e Elza Pinto

O Desafi o

Destacar as heranças africanas, inseridas em nosso cotidiano e a 
compreensão da atual situação dos afro-brasileiros. Nesse sentido, 
é importante mostrar que a cultura africana é, efetivamente, parte 
marcante na construção e na formação do povo brasileiro.

As Estratégias

Contextualização acerca do assunto em aulas expositivas, 
fomentando a pesquisa sobre o porquê de tantas desigualdades 
sociais e preconceitos.
Discussões em sala de aula, a partir da releitura de textos 

referentes ao tema de estudo, refl exões, sínteses, exposição de 
produção dos trabalhos em sala de aula.
Pesquisa de campo, em uma cidade histórica de Alagoas, Penedo, 

onde os alunos pesquisaram a vida dos africanos que chegaram na 
época colonial naquela cidade.
Exposições de toda pesquisa trabalhada em sala de aula, que 

envolveu toda a comunidade escolar e do entorno.

As Ações Práticas

 Pesquisa bibliográfi ca e de campo.
 Discussões, depoimentos, produção de textos, exposição 
caracterizando o tema, estudo de músicas, produção de 
maquetes, danças, capoeira.

 Turmas divididas por subtemas, cada sala caracterizada com 
objetos, cartazes e explicações elaboradas pelos alunos.
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As Conquistas

Aprendizagem signifi cativa para os alunos no que diz respeito à 
convivência humana.
Superação de preconceitos existentes na escola por religiões 

afro-brasileira e cor da pele, criando uma harmonia entre toda a 
comunidade escolar.

A Voz do Especialista

Trata-se de uma experiência que reúne atividades cotidianas 
de estudo em sala de aula, uma saída dos alunos a um sítio 
histórico e um evento que aproximou a comunidade da escola. 
A participação na construção do conhecimento pelos alunos foi 
muito boa.
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Projeto Afro-brasileiro

O sangue que corre
Nas veias do negro,
Não tem diferença
Do teu, meu irmão.

A ESCOLA

Escola Estadual Professora Amália Garcia Ribeiro Patto
São Paulo, SP (Tremembé)

Os Professores

Maria Creusa Brasil Pires (Educação Artística), Denise Cardoso 
de Campo (História), Nirlei Santana de Lima (Inglês), Elaine 
Cristina Lobato (Filosofi a), Antônio Luiz Lopes Carvalho (Língua 
Portuguesa), Lioiti Hirakawa (Geografi a) e Ana Lúcia de Barros 
Pereira Furquim (Coordenadora pedagógica).

O Desafi o

Proporcionar a construção do conhecimento, nas várias áreas, 
por meio de atividades relacionadas ao tema central, criando 
condições para que gestores, professores, alunos e a própria 
comunidade pensem, decidam e assumam responsabilidades, 
desenvolvendo relações étnico-raciais positivas, enfrentando 
discordâncias, confl itos, valorizando, assim, as diferenças nos 
processos de socialização e aprendizagem.

A Estratégia

Baseada na Pedagogia de Projetos, 
que prevê mudança de postura em 
relação ao processo 
de construção do 
conhecimento, 
segundo a qual o 
mais importante 
é aproximar os 
alunos da melhor 
maneira possível 
do seu contexto social, 
desenvolver assim o 
senso crítico, da pesquisa e 
da resolução de problemas, 
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viabilizando uma aprendizagem real e signifi cativa, trabalhando os 
conteúdos de forma procedimental e atitudinal, proporcionando 
ao aluno uma visão globalizada e um desejo contínuo da 
aprendizagem.

As Ações Práticas

 Leitura e produção de vários textos comparando diversos 
gêneros textuais.

 Pesquisas em livros, jornais, revistas, internet etc.
 Debates e análise de material proveniente de consulados 
africanos.

 Produções artísticas (grupo de música, poesias, desenhos, teatro, 
danças).

 Atividades com recursos áudio-visuais, (DVD, rádios, 
retroprojetores, televisores).

 Confecção de trabalhos com sucatas.
 Mostra do projeto, envolvendo gestores, funcionários, 
professores, alunos e membros da comunidade.

As Conquistas

Através dos trabalhos desenvolvidos, o relacionamento dos 
participantes melhorou signifi cativamente.
Os alunos se mostraram muito mais estimulados em buscar o 

conhecimento nas diversas áreas.
Seu desempenho em todas as disciplinas foi muito satisfatório: 

por exemplo, o acabamento e a fi nalização dos trabalhos foram 
superiores aos dos projetos realizados anteriormente.
O ápice do Projeto foi a mostra que se deu de maneira efetiva e 

proporcionou um novo sentido ao processo de aprender e ensinar.

A Voz do Especialista

As participações artísticas, as opiniões emitidas por escrito ou 
verbalmente e as ações cotidianas de respeito e mudança de 
atitudes conferem resultado positivo à experiência relatada.
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Racismo e Preconceito

O preconceito é o princípio da exclusão, 
da inconsciência e da mutilação 

das sociedades humanas.

A ESCOLA

Colégio Assunção – Assunção Associação Educacional e de Ação Social
Itapaci, GO

As Professoras

Laura Silva Carneiro, Maria Helena Quaresma, Gleydes Rute 
Francisco, Aline dos Santos Silva e Tissiani Mirella Fonseca Mendes

O Desafi o

Conscientizar o aluno de que a inclusão racial e o respeito 
pelas culturas são dever e virtude de todo indivíduo que zela 
pela preservação da ordem democrática e que contribui com 
o progresso e o desenvolvimento das sociedades humanas, 
respeitando e valorizando as diversidades culturais.

As Estratégias

Estudos e análises de textos, trabalhos em grupo e individual, 
utilização de fi lmes e slides para trabalhar a 
comunicação visual, realização 
de debates e seminários, além de 
palestra, depoimentos, entrevistas, 
opiniões, fotografi as e fi lmagens.
Apresentação de peças teatrais, 

exposição de cartazes.
Desfi les, músicas, poesias, jogral 

e trabalhos diversos.

As Ações Práticas

 Trabalhos interdisciplinares com apresentações em datashow ou 
retroprojetor.

 Apresentação de temas variados para debate e refl exão crítica.
 Exibição de fi lmes que retratam a questão do preconceito e do 
racismo.

 Coleta e apresentação de entrevistas e depoimentos de pessoas 
que sofreram na pele os efeitos do preconceito.
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 Desfi les mostrando a beleza negra e a interação das 
diversidades culturais.

 Apresentação de jogral e peça teatral por grupos de alunos.

As Conquistas

O trabalho, além de envolver e conscientizar alunos do Ensino 
Fundamental e Médio, envolveu diversas disciplinas, despertando 
o interesse pelo tema não apenas dos alunos, mas também da 
comunidade local que se sensibilizou com os trabalhos realizados 
e participou ativamente das diversas etapas do projeto. Assim, 
podemos afi rmar que 95% dos objetivos foram atingidos.

A Voz do Especialista

O projeto articula e integra conteúdos e algumas metodologias 
das disciplinas de História, Filosofi a, Artes, Geografi a, 
Matemática e Sociologia.

 



En
si

n
o

 M
éd

io

117

Vila África – Resgate Histórico 
e Cultural de uma Comunidade 
Afro-brasileira

Educar para prevenir contra o racismo, 
intolerâncias e desigualdades é tarefa conjunta de 
professores, alunos e comunidade em geral. Sem 

hierarquias, é tarefa de negros e brancos.

A ESCOLA

E. E. Profª Jaçanã Altair Pereira Guerrini
Piracicaba, SP

As Professoras

Bernadete de Lourdes 
Damasceno, Lucia 
Martins, Patrícia Magri 
Granúzzio, Yolanda Batista 
Siqueira e Tereza Cristina 
Vanderlei Roses (diretora)

O Desafi o

Desenvolver interação e integração de alunos e familiares negros 
e brancos, valorizando e respeitando a origem, a cultura, os 
costumes e a produção cultural de cada um.
Por meio de uma educação anti-racista, contribuir para que as 

relações entre os alunos sejam menos preconceituosas e desiguais.
Diminuir progressivamente a evasão de alunos negros.

A Estratégia

Por meio de leituras, discussões, pesquisas, entrevistas, palestras, 
conversas, depoimentos e intercâmbios culturais, documentários 
em vídeo, produções de texto e cartazes, os alunos, bem como 
diversos professores, foram incentivados a conhecer e resgatar a 
história do bairro em que está localizada a escola e, em especial, 
resgatar a história de uma comunidade de afro-brasileiros.

As Ações Práticas

 Apresentação e discussão do projeto com professores, gestores, 
alunos e membros da comunidade denominada Vila África, 
sujeitos centrais da pesquisa realizada.

 Leitura e discussões de textos sobre a formação do povo 
brasileiro e as contribuições das diversas raças e etnias nos 
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aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais.
 Leitura e discussões de textos ofi ciais, como a lei 10.639/2003, 
o parecer 003/2004 do Conselho Nacional de Educação.

 Pesquisa em documentos pessoais e em documentos públicos 
para o levantamento da formação histórica e social do bairro.

 Entrevistas para apurar os problemas que a comunidade 
enfrenta atualmente.

 Palestras e produção de textos e cartazes.
 Exposição de fotos, de artesanatos e de trabalhos.
 Apresentações de danças de origem africana.
 Confecção de livro-síntese do projeto.

As Conquistas

Aumento da participação de alunos negros nas diversas atividades 
curriculares e melhor convivência entre alunos, professores e 
funcionários negros e brancos.
Obtenção de primeira colocação no I Concurso Literário Zumbi 

dos Palmares promovido pela ONG Indivíduos Negros em Defesa 
da Cidadania.
Exposição dos trabalhos e apresentação de dança afro-brasileira 

em solenidade ocorrida no encerramento do projeto, evento 
registrado pela televisão e jornal locais.

A Voz do Especialista

Projeto bastante interessante. Envolve-se com uma 
situação concreta e abre boas perspectivas metodológicas, 
especialmente no campo da história oral.



Dossiê - 4o Seminário

Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar

Desafi os das Políticas Públicas de Promoção 
da Igualdade Racial





121

D
o

ss
iêExperiências brasileiras

de promoção da igualdade
racial na escola

Entendemos que uma educação preocupada com a diversidade 
humana deve, necessariamente, criar condições para que todos 

os espaços, os atores e os diversos níveis estruturais incorporem em 
suas práticas e em seus arcabouços a temática das relações raciais. 
Sem isso, corremos o risco de perpetuar aquela ilusão segundo 
a qual todo tipo de manifestação de preconceito e discriminação 
teria equivalência entre si, tanto do ponto de vista simbólico, quanto 
histórico e de impacto, o que sabemos não ser verdade.
Portanto, foi no contexto de ensejar o fomento da discussão 

sobre a diversidade humana e cultural, focalizando a promoção da 
igualdade racial, que o CEERT realizou a quarta edição do Seminário 
Desafi os das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. 

Diferentemente dos outros seminários que aconteceram no SESC Vila 
Mariana, esta edição aconteceu no SESC Pompéia, ambas em São Paulo. 
Privilegiamos um trabalho mais focado e aprofundado, o que implicou 
uma redução do número de ofi cinas e mesas. No evento estiveram 
presentes centenas de pessoas que, em 16 e 17 de novembro de 2006, 
se dedicaram a aprender, discutir e, muitas vezes, encaminhar questões 
concernentes às políticas públicas e às relações raciais e étnicas.
Além de ofi cinas, mesas temáticas e conferências, atividades 

culturais permearam toda a programação, imprimindo ao evento 
um caráter lúdico. Dentre elas, destacamos os shows de Nei Lopes, 
Luiz Carlos da Vila e Teresa Gama, no encerramento da entrega 
da 3º Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que contemplou 12 
professores das cinco regiões do país.
O evento de premiação aconteceu na Choperia do SESC, e a dinâmica 

estabelecida para o evento incluiu grande parte da equipe do CEERT 
que protagonizou a entrega dos prêmios – R$ 9 mil para os primeiros 
colocados, R$ 5 mil para os segundos e R$ 3 mil para os terceiros. Além 
disso, cada um dos premiados recebeu um kit de livros sobre educação, 
relações raciais e história da África, além de publicações do CEERT.
O certo é que, protagonistas mesmo, foram os 12 professores 

que subiram ao palco para relatar, ainda que de forma resumida, 
mas muito emocionada, as experiências que desenvolveram.

Júlia Rosemberg, 
Shirley dos Santos 
e Cida Bento
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Confi antes com o sucesso do evento – muito elogiado por 
parceiros e participantes – e do Prêmio Educar para a Igualdade 
Racial, a Choperia do SESC transformou-se em uma festa, em que 
dançamos, brindamos e comemoramos.
Apesar do reduzido envolvimento do poder público nessa 

empreitada, o Seminário Desafi os das Políticas Públicas de 
Promoção da Igualdade Racial, tem sido um sucesso, conforme 
indicam os números a seguir:

Total de participantes: 460

Participantes segundo cor-raça

Brancos: 27,8%

Negros: 70,9%

Amarelos: 0,65%

Indígenas: 0,65%

Participantes segundo sexo

Feminino: 78,5%

Masculino: 21,5%

Participantes segundo ocupação

Professores orientadores de sala de leitura: 0,8%

Supervisores de ensino: 1,5%

Consultores: 1,9%

Administradores: 2,1%

Quadro de apoio: 2,3%

Profi ssionais da saúde: 2,8%

Profi ssionais da educação: 4,1%

Coordenadores pedagógicos: 4,5%

Profi ssionais de pesquisa: 4,7%

ADI/PDI: 6,3%

Coordenação / direção: 7,1%

Professores do Ensino Médio: 10%

Estudantes: 20,9%

Professores do Ensino Fundamental 1: 10,4%

Professores do Ensino Fundamental 2: 5,2%

Outros: 15,4%

Maria Aparecida Silva Bento
Diretora Executiva

Júlia Rosemberg
Coordenadora do Programa de Educação do CEERT 
e do Prêmio Educar para a Igualdade Racial
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liberdade de crença e religião

Objetivo:

Fomentar o debate sobre a liberdade de crença e o ensino 
religioso considerando a importância de combater a 
intolerância religiosa e a construção de uma cultura de paz
Daniel Teixeira – Assessor jurídico do CEERT
Edna Muniz – Coordenadora do Programa de Saúde do CEERT
Samuel Luz – Professor, Presidente da ABLIRC – Associação 
Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania

O primeiro momento da mesa foi marcado pela apresentação do 
vídeo Diálogos das Religiões, documentário de uma hora, realizado 
em 2006, com roteiro de Maria Aparecida Silva Bento, Joel Zito 
Araújo e Pai Francisco de Shapanan, e direção de Joel Zito Araújo.
Gravado no TUCA, com a equipe da TV-PUC, o documentário 

contém um programa de entrevistas, apresentado pelos cantores 
e atores Tony Garrido e Maria Ceiça. Além dos depoimentos de 
importantes líderes de diversas religiões, contou com a presença 
de juristas, de professores universitários, de representantes de 
movimentos sociais e de intelectuais que lutam pelo controle 
de qualidade da mídia. O vídeo apresenta um debate de temas 
como a espiritualidade, a cultura da paz, a liberdade de crença e a 
importância da tolerância e da diversidade.
Após a apresentação do vídeo, Daniel Teixeira e Samuel Luz 

fi zeram algumas considerações sobre a construção do vídeo e 
sobre a discriminação religiosa. Edna Muniz foi responsável pela 
coordenação da mesa.

Daniel Teixeira ressaltou que vivemos no Brasil um momento muito 
intenso de debates acerca da liberdade de crença, conseqüência 
de lutas do movimento negro e da bravura de sacerdotes e 
sacerdotisas das religiões de matriz africana, no sentido de defender 

Edna Muniz e Daniel Teixeira
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seus direitos e promover o diálogo entre as diversas religiões.
O palestrante falou ainda sobre a atuação do CEERT nesta seara, 

fazendo referência à Campanha em Defesa da Liberdade de Crença 
e Contra a Intolerância Religiosa, lançada pela instituição, juntamente 
com o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira 
– INTECAB e o Serviço Social do Comércio de São Paulo – SESC.
Por fi m, foram elencadas as ações judiciais sobre discriminação 

religiosa nas quais o CEERT atua.
Samuel Luz ressaltou que o Estado brasileiro, por meio da 

bravura, da garra e do heroísmo de sacerdotisas e sacerdotes de 
diversas religiões, tem rechaçado manifestações preconceituosas. 
Além disso, o professor enfatizou a importância de ser editada no 
Brasil uma lei regulamentando a liberdade de crença, assim como 
acontece em outros países.
Após as falas dos palestrantes, houve um debate envolvendo o 

público para o esclarecimento de dúvidas e o aprofundamento 
em algumas questões abordadas pelos integrantes da mesa. Uma 
dos pontos suscitados no debate foi o fato de grande parte dos 
educadores ainda estar à margem dessa discussão, apesar da 
importância que possuem esses profi ssionais para a concretização 
da cidadania em nossa sociedade.
Ao fi nalizar, ambos os palestrantes falaram da necessidade de 

a sociedade civil organizada, especialmente o movimento negro, 
estar comprometida com a liberdade de crença, uma vez que não 
se pode conceber políticas de igualdade racial sem que se discuta a 
problemática da discriminação religiosa, cujas vítimas preferenciais, 
no Brasil, são as religiões de matriz africana.
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e acompanhamento orçamentário

Objetivo:

Contribuir para que a sociedade civil compreenda e acompanhe 
a execução dos orçamentos públicos na seara da diversidade e da 
promoção da igualdade.
CEERT / Conselho Federal de Psicologia / Observatório Negro de 
Pernambuco / INESC / MEC

A ofi cina contou com signifi cativa e estimulante adesão de 
representantes de organizações não governamentais, de instituições 
e de entidades do movimento negro, especialistas convidados e 
pessoas com outras relações com a temática. Segundo a doutora 
Cida Bento, essa ofi cina confi gurou como o desdobramento 
de um processo iniciado em abril. Na época, o CEERT recebeu 
contribuições de pessoas identifi cadas com temas e ações sociais 
diferenciados, em sua maioria ligados a órgãos como INESC 
(Instituto de Estudos Socioeconômicos), UNICEF, SPO (Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento/Ministério de Educação) e outros. 
Como principal encaminhamento, tivemos a organização de um 
encontro para troca de informações e conhecimento de iniciativas, 
experiências e recursos que habilitam à participação efetiva e 
qualifi cada nos eventos do Ciclo Orçamentário. Na ocasião, colocou-
se a perspectiva de defi nir um plano de ação.

Partindo deste ponto, foi possível ocorrer esse novo passo. Os 
principais aspectos conceituais e metodológicos abordados na 
ofi cina foram discorridos pelos seguintes palestrantes: Sérgio 
Suyama (Ministério Público), Caio Valera (INESC), Marly Silveira 
(MEC), Cida Bento (CEERT), Mário Theodoro (consultor legislativo) 
e Rebeca Duarte (Observatório Negro de Pernambuco).
1. O que é o orçamento público e a constituição e funcionamento 

do Ciclo Orçamentário atual: visão geral dos principais 
instrumentos legais e técnicos, com ênfase na importância do 
domínio dessas informações para o desvelamento do valor político 
que está contido em seus usos:

Mário Theodoro, 
Caio Valera e 

Rebeca Duarte
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 os dados orçamentários informam, apóiam e concretizam as 
decisões sobre quais prioridades e agendas políticas serão 
privilegiadas na partilha dos recursos públicos, produzidos 
com a totalização das contribuições do conjunto da sociedade;

 o entendimento da linguagem e das práticas de produção de 
planejamentos e orçamentos permite desenvolver o 
aguçamento do olhar e o refi namento da percepção, 
necessários à leitura e análise criteriosas destes documentos, na 
perspectiva de acompanhar e monitorar políticas específi cas, e 
também, nos sentidos de identifi car conteúdos transversais e 
detectar o alcance de políticas gerais na promoção da eqüidade.

2. O controle social da execução orçamentária exige ampliação 
do acesso às redes e ferramentas dos sistemas de informação dos 
setores públicos e iniciação no manejo de dados quantitativos 
em suas classifi cações conceituais e operacionais nas linguagens 
utilizadas nos programas:

 os conceitos e categorias de classifi cação de valores são 
relacionados à regulação cronológica das etapas de 
desenvolvimento das políticas;

 acompanhar o desenvolvimento gradual das ações e monitorar 
sua relação com o comportamento dos valores supõe situar e 
observar cada etapa em seu momento político:

 fase inicial de programação e aprovação de recursos durante 
elaboração do PPA;

 fase de implantação ou políticas em andamento;
 fase de consolidação, ao fi nal dos quatro anos, com avaliação e 
novo planejamento para o próximo período de gestão;

 neste tópico, é indispensável a cooperação com órgãos 
fi scalizadores, com o Ministério Público, com Comissões, 
Grupos de Trabalho ou Frentes Parlamentares, dentre outros, 
que podem mediar além da disputa política pela inserção no 
orçamento, interpelações ao Poder Público, tais como: 
exigência de informação; garantias de transparência, lisura, e 
efi ciência/efi cácia nos gastos; cumprimento do princípio do 
anti-retrocesso; exigência de liberação de recursos orçados.

3. Elementos para uma análise crítica da atual política de igualdade racial:
Problemas:
 o determinante último e fundamental, que está na raiz das 
desigualdades raciais, é o racismo:
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 o racismo institucional impregna o aparato do Estado e 
fundamenta as instituições públicas;

 a política de igualdade racial não está consolidada.
Análise: A política de igualdade racial permaneceu no discurso do 

PPA/2004-2007 como declarações de intenção com indicadores 
genéricos e emblemáticos:

 o PPA-2003, elaborado no Governo FHC, incluiu desafi os de 
redução das desigualdades raciais em função de dados do IPEA;
 no PPA/2004-2007, elaborado no Governo Lula, com 
alterações no conceito do investimento, não existem metas 
quantifi cadas de redução dos índices da desigualdade racial, 
portanto, não há indicadores;

 mudar indicadores exige consolidação de políticas de grande 
escala; basta um olhar atento à consistência das ações e volume de 
recursos do período para perceber a fragilidade dos programas;

 a questão racial não é setorial, mas estrutural dentre os 
problemas sociais e inerente à agenda da Política de 
Desenvolvimento, inserida em programas como os de acesso 
ao trabalho e mercado e outros; para o Plano 2008-2011, os 
programas devem ser “fi nalísticos”, isto é, com metas defi nidas 
de redução dos diferenciais entre negros e brancos, em 
avaliações do acesso aos bens materiais, culturais e simbólicos, 
em taxas como: de analfabetismo e anos de escolaridade; de 
níveis de renda; de acesso, permanência e ascensão no 
trabalho; de acesso e rendimento escolar em todos os níveis, 
dentre outros serviços e bens públicos.

Proposições: A mobilização da sociedade civil é a via central para 
exigir projeto político com condições de ser assumido e realizado 
desde o interior das instituições públicas. O papel de monitorar 
a política pode ainda ser caminho para o movimento negro dar 
visibilidade ao racismo institucional. 
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implementação da lei 10.639/2003

Objetivo:
Discutir avanços e desafi os na implementação da lei 
10.639/2003 que altera a LBD e obriga o ensino da história e 
cultura africana e afro-brasileira.
Rachel de Oliveira – Professora doutora e coordenadora do Grupo 
de Educação para Diversidade Étnico-Racial da SME-SP
Camilla Groso – Coordenadora Geral da Consulta sobre Igualdade 
Étnico-Racial nas Escolas: Limites e Possibilidades para Implantação 
da lei 10.639/2003.
Chindalena Ferreira Barbosa – Mediadora da mesa – Estagiária do Ceert.

Rachel de Oliveira apresentou algumas considerações em relação 
aos avanços e desafi os sobre a implementação da Lei 10.639/2003, 
destacando pontos importantes como as dúvidas mais freqüentes, 
difi culdades, questões polêmicas e uso do material didático.
A pesquisadora afi rma que, desde o início dos anos 80, década 

marcada pela abertura do diálogo entre o movimento negro e o 
Estado, quando foi criado na cidade de São Paulo o Conselho de 
Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, até o 
momento, após quase quatros de mudança na LDB, o debate sobre a 
história da África e dos africanos tem sido realizado signifi cativamente, 
ou quase que exclusivamente, por militantes e estudiosos negros.
Os resultados apresentados são frutos de observações cotidianas, 

dos debates realizados nas escolas e parte da análise do material 
produzido por professores em 2005.
1. Avanços:
 Há uma forte infl uência dos termos e conceitos produzidos 
recentemente pelo movimento negro na linguagem dos 
professores, por exemplo: a expressão “a pessoa de cor” e 
“aquele moreninho” tem sido substituída pelas palavras negro 
ou afro-descendente. A expressão “a questão do negro” está 
sendo substituída pela “questão étnico-racial”.

 O debate sobre a escravidão foi substituído por temas 
contemporâneos, ainda que mais polêmicos.

 Os professores têm reconhecido a necessidade de 
aprofundamento do tema, apesar da resistência de alguns grupos.

 É visível o aumento das iniciativas de professores de outras etnias, 
ou seja, o debate não mais se restringe aos militantes negros.

 Algumas escolas conseguiram de fato incluir o tema no projeto 
pedagógico, caminhando para além das datas comemorativas.

 A comemoração do 20 de novembro tornou-se uma realidade 
pedagógico-cultural.

 Os gestores tratam os membros do movimento negro com 
mais respeito.

 Aumentou a aceitação e o respeito da comunidade escolar 
pela cultura negra.
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 As relações entre alunos brancos e negros estão fi cando mais 
saudáveis, conforme depoimentos dos professores.

2. Dúvidas mais freqüentes:
 Como inserir o tema no projeto pedagógico e nas diferentes 
disciplinas?

 Como sensibilizar os alunos que fazem “brincadeiras” 
pejorativas, com o objetivo explicito de desqualifi car os 
colegas negros?

 Como identifi car quem é preto e quem é branco?
 Como vencer o preconceito, notadamente dos pais contra as 
religiões de matrizes africanas?

3. Difi culdades:
 Estruturais:

 Desorganização administrativas em algumas escolas. 
 Falta de segurança e indisciplina.
 O número excessivo de alunos nas salas de aulas.
 O número excessivo de projetos extra-curriculares.

 A falta de funcionários nas escolas: diretores, professores, 
coordenadores pedagógicos e outros.
 Pedagógicas:

  A falta de conexão entre os projetos da Secretaria de Educação e 
os relativos à implementação da lei 10.639/2003, que geralmente 
são desenvolvidos por ONGs ou especialistas que não têm 
acesso aos órgãos responsáveis pela orientação curricular.

 Nem todos os professores se interessam pelo tema.
 O material didático específi co é escasso e em número 
insufi ciente, porém sub-utilizado.

4. Assuntos polêmicos*:
 Cotas na universidade.
 Religiosidade afro-brasileira.
5. Uso do material didático (história dos africanos e afro-brasileiros):

 Mais utilizados:
 Heróis de todo o mundo e Livros animados (do projeto “A Cor 
da Cultura”).

 Menina bonita do laço de fi ta.
 Menos utilizados:

 Obras que se referem às religiões de matrizes afro-brasileira.
* O assunto se torna polêmico por falta de informações corretas, mas  

também pela rejeição explicita ao debate.

Chindalena Barbosa, Rachel de 
Oliveira e Camilla Groso
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6. Desafi os:
 Diálogo com os Secretários da Educação e com as diretorias 
pedagógicas dos órgãos centrais.

 Inclusão de especialistas da temática étnico-racial nas equipes 
pedagógicas e administrativas.

 Previsão e reserva orçamentária.
 Conquistar o posicionamento dos Conselhos Estadual e 
Municipal da Educação sobre as Diretrizes Étnico-Raciais.

Camilla Groso apresentou os resultados da Consulta sobre 
Igualdade Étnico-Racial nas Escolas: Limites e Possibilidades para 
Implantação da lei 10.639/2003, que tinha como principais objetivos 
contribuir com as práticas e infl uenciar nas políticas públicas do 
campo educacional que favoreçam o reconhecimento e a celebração 
da diversidade, particularmente considerando a eqüidade étnico-
racial. A pesquisadora ressaltou estar em processo de conclusão o 
diagnóstico a respeito das possibilidades e dos limites que os espaços 
escolares oferecem para acolher a implementação da lei 10.639/2003.
Essa experiência foi desenvolvida em parceria com o CEERT; Ceafro 

– Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO/UFBA, em Salvador; 
Mieib – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, em 
Belo Horizonte, e fi nanciada pelo Save the Children, do Reino Unido; 
Instituto C & A e com a colaboração técnica do Instituto Paulo 
Montenegro - IPM. Participaram como consultoras de todo processo 
Ana Lúcia Souza, Jeruse Romão e Patrícia Santana.

A pesquisa foi 
desenvolvida em 
cinco escolas em cada 
município, sendo duas de 
educação infantil e três 
do ensino fundamental. 
As entrevistas 
foram desenvolvidas 
com alunos, família, 

professores, coordenadores/as pedagógicos/as, diretores/as e equipe 
escolar (merendeira, secretário, segurança, limpeza).
Alguns resultados considerados importantes para a implementação 

da lei foram:
1. O fato de ainda predominar o “mito da democracia racial” na 

resposta sobre a capa do livro que tratava da diversidade entre as 
pessoas. Os respondentes informavam se concordavam ou não, 
indicando, assim, o discurso da igualdade.
2. Apesar da existência de materiais didáticos, reconhecidos por 

alunos, professores e funcionários, bem como de formação, esses 
insumos ainda não impactam os alunos.
3. A grande lucidez, capacidade de verbalização e repertório dos 

alunos a respeito da diversidade, para abordar a história e cultura 
africana e afro-brasileira:

 Os alunos querem maior repertório, mas este ainda é restrito; 
eles refl etem sobre o relatório de Durban.

 A escola está aquém dos alunos, quando eles respondem sobre 
o que querem aprender.
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4. A percepção de racismo por parte dos atores:
 Pais deslocados da situação de discriminação vivida na escola. 
 Em Salvador, 100% dos pais dizem que seu fi lho/a não viveu/viu 

e 62% dos alunos diz que viveu/viu.
 Há vazio entre escola-pais.
 O fi lho não fala em casa sobre as situações de discriminação 

racial. Há silenciamento.
 Os pais percebem pouco a situação de racismo.

5. A explicação dos respondentes (professores, diretores, 
coordenadores pedagógicos), ao tratar de dados que apontam a 
desigualdade entre brancos e negros na educação, apontam para 
dados da exclusão com foco na pobreza e não na raça.
6. O Ministério da Educação não é reconhecido como ator 

central. Não é citado nos fatores que favorecem/desfavorecem 
e é pouco citado na pergunta: “de quem partem as iniciativas?”. 
Nas respostas, as iniciativas partem dos atores mais locais, 
especialmente professores e coordenadores.
A consulta nas escolas sobre a lei 10.639/2003 mostrou que existem 

materiais didáticos, mas isso não está impactando na formação dos 
alunos. Bibliotecários de diferentes escolas, na pergunta sobre os livros 
de que eles se lembravam, apresentavam grande variedade de opções.
A pergunta sobre o que gostariam de aprender fez surgir grande 

repertório. Questões sobre como são suas casas ou sobre a escravidão 
e por que os negros foram escravizados mostraram que eles estão 
solicitando outro olhar, diferente do que os professores apresentam. A 
consulta poderá servir como orientação ao ensino público.
Como é possível ao professor ser mais dialógico com as questões 

do aluno, com a percepção dos alunos quanto ao racismo? Na 
questão sobre vivência e observação de situações de discriminação 
racial, os pais percebem muito menos que os alunos. Os 
funcionários também apontam inexistência do confl ito.
No conhecimento sobre a lei, Salvador foi exceção, sendo a cidade que 

mais apresentou informações, com apresentação de recomendações 
para as escolas, para a formação de conselhos de direção, e também no 
MEC. Aos professores, sugeriu-se potencializar projetos com materiais 
que já estão na escola, comunicar a família quando ocorrer situação de 
discriminação racial. Poucos professores têm curso.
Após a exposição, surgiram as seguintes questões, entre outras, 

durante o debate:
 Como garantir a participação no orçamento, como indicam o 

conselho municipal e o estadual?
 Como garantir cotas nas universidades e liberdade de crença?
 Como agir com pessoas que não queriam utilizar livros como 

Mojubá, como os evangélicos que recusaram o uso?
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intermediárias da informação e 
da transformação entre África e a 
Diáspora Africana

Clare Inutu Swbulua – Zâmbia
Artemisa Candeiro Monteiro – Guiné-Bissau
Vanderli Salatiel – Fórum África – Brasil
Mafoane Odara Poli Santos – CEERT - Brasil

Essa roda de conversa foi uma iniciativa do CEERT, em parceria 
com a LAEA – Liga de Amigos e Estudantes Africanos e o UNIFEM 
– Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, 
com o objetivo de aproximar africanos e brasileiros.
A atividade foi iniciada apresentando o programa que deu origem 

à idéia do YOWLI/BRASIL. O YOWLI – Young Women Leadership 
and Knowledge Institute é um programa criado no Senegal e 
lançado no Quênia, cuja tarefa é desenvolver as habilidades através 
de atividades de liderança e de ações orientadas em advocacy para 
direitos humanos para mulheres jovens africanas e da diáspora.
A partir da vivência dessa experiência foi constituído o GT 

YOWLI/BRASIL que visou fomentar um debate entre professores 
e intelectuais africanos sobre a cultura africana e afro-brasileira 
em atendimento à lei 10.639/2003; ensejar a relação entre 
jovens brasileiros e africanos e divulgar as repercussões das lutas 
africanas fora da África, bem como o impacto e a força que suas 
mobilizações têm no resto do mundo.
Clare Inutu, residente no Brasil há 14 anos, natural de Zâmbia, 

destacou que o racismo brasileiro impede relações mais estreitas 
com países africanos e, muitas vezes, impossibilita negros de se 
movimentar em diferentes campos.
Vanderli Salatiel, diretora da organização Fórum África, fez uma 

retrospectiva da história de discriminação sofrida pelas mulheres 
negras e de “meia-idade”. Apontou que sente falta do diálogo com 
as mulheres africanas porque isso provoca um isolamento dessas 
nos espaços universitários e impede a troca entre brasileiras e 
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africanas. Lembrou ainda a importância da roupa africana por 
fazer parte da identidade das mulheres. Finalizou sua explanação 
afi rmando que depende dos negros a conquista do seu próprio 
espaço, num mundo onde o poder tem cor.
Artemisa ressaltou que é fundamental que brasileiros estudem a 

História da África para entender os movimentos de independência 
dos países africanos, a importância do sobrenome na cultura africana, 
a cultura e a nacionalidade, além de conhecer uma das matrizes da 
formação de sua identidade e que os africanos estudem a história 
brasileira para entender as ações afi rmativas, o 20 de novembro, o 
racismo à brasileira e as demais bandeiras do movimento negro. 
Os principais pontos discutidos no debate foram: 
 A importância de articular atividades práticas que possam 
contribuir para que todas as presentes se empoderem mais, 
com o intuito de fortalecer outras mulheres negras 
(brasileiras e africanas) em espaços diversos.

 A relevância que a vivência em espaços coletivos, com 
objetivos comuns, traz novas possibilidades, novos olhares 
sobre si e sobre o mundo.

 O fato de que ainda estamos distantes de entender as 
diferenças culturais entre brasileiras e as africanas embora 
estejamos tão próximas fi sicamente nas universidades, nas 
festas, na cultura, entre outros aspectos.  
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Impactos das políticas públicas 
em negros e mulheres

Objetivo: 
Trocar experiências sobre a formulação, a implementação e 
o monitoramento de políticas públicas voltadas para negros 
e mulheres, a partir da implantação do quesito cor-raça no 
sistema de informação.
CEERT / Área Temática População Negra – SMS / FAPESP / PUC-SP

A atividade visou uma troca de experiências de coleta e 
implementação do quesito cor-raça em diferentes municípios. 
Também avaliou a metodologia de implementação do quesito cor-
raça desenvolvida pelo CEERT, há 10 anos, através da experiência 
realizada na Prefeitura do Município de Belo Horizonte, em 1995, e 
no Centro de Referência do Trabalhador, em São Paulo, em 2004.
A ofi cina contou com a participação de representantes de 

importantes municípios e de instituições públicas e privadas. Foi 
amplamente ressaltada a importância da troca de experiências 
quando se discute o quesito cor-raça como mecanismo para a 
formulação de políticas de promoção de igualdade racial.

A metodologia utilizada pelo CEERT para a implementação 
do quesito cor-raça e suas alterações foram apresentadas com 
destaque para a inserção e a coleta da informação sobre a 
cor-raça em banco de dados e o trabalho desenvolvido com 
benefi ciários de programas sociais no recente projeto realizado 
pelo CEERT em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho 
da Prefeitura de São Paulo. 
Posteriormente, foi realizada uma avaliação dos impactos 

da  implementação do quesito cor-raça na Prefeitura de Belo 
Horizonte, desde 1995, analisando, a partir da exposição, que a 
formulação de ações que considerem a questão racial no interior 
do poder público acontece quando há envolvimento de pessoas 
ligadas ao movimento negro e com maior comprometimento 
com o desenvolvimento de políticas públicas. 

Mário Rogério Silva
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Como subsídio para a discussão, também foram apresentadas 
as experiências de implementação do quesito cor-raça do 
Centro de Referência do Trabalhador do Estado de São Paulo, do 
Observatório Social, da Prefeitura do Município de Santo André 
e a estratégia para formação de lideranças ligadas ao movimento 
social realizada pela Ashoka. 
O último momento da ofi cina contou com a participação de um 

representante do Instituto Pólis e especialista em políticas públicas, 
que teceu comentários sobre as experiências apresentadas. Dentre 
os principais, destacamos: 
1. Necessidade de avaliação crítica das experiências, visando o 

aprofundamento e a elaboração de soluções concretas.
2. Enfrentamento do desafi o de fazer com que as ações deixem 

de acontecer somente quando há envolvimento de militantes e 
passe a ser uma política de governo.
3. Necessidade de sistematização e difusão das experiências.
4. Pensar em políticas públicas está cada vez mais complexo, 

porque a sociedade está gerando uma parcela descartável, 
constituída por negros, mulheres, pobres etc. Não há interesse 
em cuidar dessa população, e sim gerar estratégias para que ela 
possa diminuir.
5. Refl etir sobre até que ponto o movimento negro não está 

sendo engolido pelo técnico e esquecendo de cumprir o objetivo 
pelo qual nasceu.

Edna Muniz
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Objetivo: 

Promover a refl exão sobre a aplicação da educomunicação como 
alternativa de combate aos preconceitos em sala de aula, bem 
como de implementação da lei 10.639/2003.
Grupo Mídia Etnia Educação e Comunicação: Karina Fanny 
Fernandez Arias – Gênero / Luciene Cecília Barbosa – Branquidade 
/ Luzia (Lia) Ferreira – Cultura / Rosangela Malachias – Juventude / 
Sandra Regina Santos – História / Sidênia Freire – Cinema

O primeiro momento da ofi cina foi um breve retrospecto da 
vida das profi ssionais e da constituição do Grupo Mídia Etnia na 
universidade, apresentado por Rosangela Malachias.
Em seguida houve a apresentação em vídeo de trechos de 

novelas, fi lmes, comerciais para que os participantes identifi cassem 
os lugares sociais e a maneira como as pessoas negras eram 
representadas nesses materiais.
No terceiro momento os participantes foram divididos em 

cinco grupos. Cada ofi cineira coordenou um grupo abordando 
inicialmente o conceito chave de sua ofi cina, como por exemplo, 
violência de gênero; juventude e educomunicação, branquidade, 
cultura, cinema.
Após a conceituação, cada ofi cineira propôs ao seu grupo 

que elaborasse, numa linguagem midiática, uma crítica ao tema 
relacionando-o às imagens assistidas. No fi nal, cada grupo expôs 
sua atividade evidenciando o exercício conceitual e prático da 
educomunicação.
Destacaram-se: 

1. Apresentação teatral abordando a temática da violência doméstica.
2. Apresentação teatral de jovem que sofre discriminação racial no 
momento que procura emprego, no mercado de trabalho.
3. Apresentação teatral sobre discriminação da consumidora negra 
no momento de compra.
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entrevistas sobre as pautas de juventude. No fi nal foi apresentada a 
música rap Vamos ler um livro, de autoria de um dos participantes.
5. Apresentação de notícia na Rádio Comunitária Rádio Axé, um 
programa produzido por mulheres negras.
6. Apresentação do artigo de lançamento da Mídia Etnia elaborado 
pelo grupo.
7. Apresentação da história do Saci Pererê.
8. Mídia com arte historicizou como o racismo foi constituído. 
Trabalhou com o conceito de branquitude e branquidade e de 
como a mídia naturaliza essas situações de discriminação racial.

LANÇAMENTO da Revista 
Mídia e Etnia: a imagem dos negros 
nos meios de comunicação

Esse momento foi comemorado 
com pequeno coquetel e 
distribuição da revista com os 
participantes da ofi cina. 
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de mulheres negras na literatura

Objetivo:
Discutir a existência ou não de diferenças e similaridades entre as 
vozes de diferentes mulheres, expressas na produção literária de 
cada uma, sobre o tema relações raciais.
Cidinha da Silva – Escritora, diretora do Instituto Kuanza

Nascida em Belo Horizonte e moradora 
de São Paulo há 15 anos, Cidinha da Silva, 
é fundadora do Instituto Kuanza – que 
trabalha com formação, intervenção 
e pesquisa em educação, raça, gênero 
e juventude – e autora de diversos 
artigos e ensaios sobre relações raciais 
e de gênero, publicados no Brasil, na 
Inglaterra, nos Estados Unidos e na Itália. 
Cidinha contou que descobriu o gosto 

pela leitura na infância. Mas, como a fi lha 
da família Silva Santos de uma de suas 
crônicas, “só via a Barsa nas estantes 

dos amigos ricos”. Foi num contexto de livros 
emprestados de bibliotecas que ela teve sua trajetória marcada 
por textos de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, 
Adélia Prado, Paulo Mendes Campos, Edimilson de Almeida Pereira, 
Fernando Sabino, Rubem Braga, Lima Barreto.
Durante a ofi cina, a escritora apresentou textos de poetas negras, 

que escrevem da perspectiva de mulheres negras que são. É o caso da 
conterrânea Leda Martins, de Mirian Alves, Conceição Evaristo, Elisa 
Lucinda, Toni Morrison, Bell Hooks, Alice Walker e Paulina Chiziane. 
O intuito foi mostrar as diferentes formas utilizadas pelas escritoras 
de apresentar situações que, embora pareçam similares, na forma 
de escrever as torna muito diferentes e com signifi cados diferentes. 
Utilizou também seu livro Cada tridente em seu lugar e outras histórias.
Ao fi nal de sua ofi cina, Elizandra, membro da Cooperifa 

– Cooparativa de Jovens Escritores e Poetas, brincou com os 
participantes da ofi cina numa mini-ofi cina de contação de história.
Um dos pontos altos da ofi cina foi a presença da ex-ministra 

da educação e da saúde de Guiné-Bissau, Odete Semedo, hoje 
doutoranda pela UFMG, que veio prestigiar o evento do CEERT 
e participar do encontro YOWLI/BRASIL – Intermediárias de 
Informação e Transformação entre a África e a Diáspora Africana. 
Aproveitou o momento para recitar um poema seu.
Lançamento do livro Cada tridente em seu lugar e outras crônicas
“É um volume para ser lido atento e comovido.” Assim escreve 

o ganhador do Prêmio Jabuti – Contos de 2006, Marcelino Freire, 
acerca de Cada tridente em seu lugar e outras crônicas, primeiro livro 
em que Cidinha da Silva fi gura como escritora de um gênero literário.
“Para bem falar de Exu – não seria louca de falar mal – é preciso 
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ser iniciada, saber segredos que como tais não devem ser 
revelados. Então, caro leitor, sinto-me mais à vontade para mexer 
com o tridente de Netuno (patrimônio cultural da humanidade 
que a mim também pertence) e, mineiramente, deixo quieto o 
tridente de Exu.”
O excerto acima integra a crônica que dá nome ao livro, lançado 

nacionalmente na II CIAD – Conferência de Intelectuais Africanos 
e da Diáspora, ocorrida em Salvador, em julho de 2006. Dividindo 
o livro em três partes, com Exu–primeiro, Cidinha pede licença aos 
ancestrais e dialoga com a sabedoria dos mais velhos. Na segunda 
parte, está presente a relação com as subjetividades (gênero, 
sexualidade, relações intergeracionais, identidades regionais e 
globalizadas) e, na terceira, apresenta seus escritos sobre as 
relações raciais, não apenas entre negros e brancos, mas da 
perspectiva de mulher negra que é, em textos que apontam para 
questões como orientação sexual e sexismo. 

Com as crônicas de Cidinha, entramos no interior nordestino 
da primeira metade do século XX pela história de Arminda 
(“Mindinha”, “Inha”...) e a cunhada-amante, Domingas. Espiamos 
pelo buraco da fechadura as barbaridades ouvidas pela manicure 
Marieta na barbearia do Neco, onde trabalha às quintas e sextas. 
Assistimos, ansiosos pelo desfecho, à paquera ensejada em meio a 
um desentendimento no preparo de um angu. 
Escritas entre junho de 2005 e junho de 2006, as 30 crônicas 

publicadas em Cada tridente... somam textos inéditos a outros já 
publicados. Entre os veículos por onde já circularam as crônicas 
de Cidinha estão o jornal Irohin (do qual é colunista), os boletins 
eletrônicos do Instituto Kuanza, as revistas Toques d’Angola e 
Palmares e  websites, como Afropress e Viva Favela.
Em São Paulo, o livro está à venda no Espaço Unibanco de 

Cinema (Rua Augusta, 1475), no Espaço Satirus (Praça Roosevelt) e 
no Arsenal do Livro (Rua Matias Aires, 78). 
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premiadas

Educação Infantil

Esse painel teve o objetivo de apresentar e dialogar com as três 
experiências fi nalistas do Prêmio na categoria educação infantil.

Mediado pela professora Patrícia Santana, nesse painel 
ressaltou-se a importância do desenvolvimento das 
experiências com crianças através de metodologias que 
transmitem muita alegria. Também destacou-se que, no relato 
das três experiências, era possível perceber o envolvimento 
da comunidade e da família. A lei 10.639/2003 é extremamente 
importante porque fortalece a ação, porém é preciso enfatizar 
que todas as experiências são desenvolvidas anteriormente à 
lei. Nesse caso, a lei se tornou um suporte.

Experiências relatadas:

Amanda Gomes Pinto
VAMOS BRINCAR NO QUINTAL? – São Paulo, SP
Elaine Regina Cassan
SENSIBILIZAR PARA A IGUALDADE – Campinas, SP
Rita de Cássia Silva Santos 
PROJETO GRIÔ: CONTADOR DE HISTÓRIA – Salvador, BA

Ensino Fundamental 1

Esse painel teve o objetivo de apresentar e dialogar com as três 
experiências fi nalistas do Prêmio na categoria ensino fundamental 1. 
O painel foi mediado pela professora Marilândia Frazão, que ressaltou 
a importância da ação para a potencialização da lei 10.639/2003 e a 
visibilidade de trabalhos tão signifi cativos como os fi nalistas.

Fátima Graminha, Amanda G. Pinto, Elaine Cassan, Rita de Cássia S. Santos e Patrícia Santana
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Experiências relatadas:

Andréa Borges de Medeiros
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVERSIDADE E COTIDIANO 
ESCOLAR – Juiz de Fora, MG
Higino Pimentel Tenório
POLÍTICA CULTURAL E LINGÜÍSTICA NA ESCOLA 
INDÍGENA TUYUKA UTAPINOPONA – São Gabriel da 
Cachoeira, AM
Neusa Maria Marcondes
LER E ESCREVER, UM RESGATE HISTÓRICO, EM BUSCA DA 
IDENTIDADE, AUTO-ESTIMA ENTRE AS RELAÇÕES INTER-
RACIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR – São Paulo, SP

Ensino Fundamental 11

Esse painel teve o objetivo de apresentar e dialogar com as três 
experiências fi nalistas do Prêmio na categoria ensino fundamental 
2. O painel foi mediado pela professora Suelaine Carneiro, que 
reforçou a qualidade dos trabalhos apresentados. 

Marilândia Frazão, Higino P. Tenório, Andréa B. de Medeiros e Neusa M. Marcondes

Eugênia P. de S. Marques
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Experiências relatadas:

Célia Maria von Mengden Meirelles
O BOM DO BRASIL QUE VEIO DA ÁFRICA - AS CAPULANAS, 
NÓS E NOSSAS FAMÍLIAS – Porto Alegre, RS
Eugênia Portela de Siqueira Marques
APRENDENDO A CONVIVER COM A DIVERSIDADE RACIAL 
– Campo Grande, MS
Roberto Malta de Melo
CONHECENDO A NAÇÃO FULNI-Ô VENCENDO 
PRECONCEITOS – Águas Belas, PE

Ensino Médio

Esse painel teve o objetivo de apresentar e dialogar com as três 
experiências fi nalistas do Prêmio na categoria Ensino Médio. O 
painel foi mediado pelo professor Antonio Carlos Malachias, que 
reafi rmou a importância da discussão da temática racial no ensino 
médio com vistas ao ensino superior.

Experiências relatadas:

Elizabeth Aires Leite
PROJETO BATUQUE – Cristalândia, TO
Ivete Oliveira da Silva Pelotas
BUSCANDO A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES: NOVAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA SALA DE AULA – Pelotas, RS
Nádja Patrícia Gonçalves da Silva Almeida
QUALIDADE DA ÁGUA EM UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA – Afogados da Ingazeira, PE

Elisabeth A. Leite, Ivete Oliveira da S. Pelotas e Nádja Patrícia G. da S. Almeida, Billy Malachias
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Atividade Cultural: Conexão África – Brasil

Intervenção Artística de Dança e Música Africana de origem 
Bantu, com o Grupo Quilombo.

Show: A Quatro Vozes

O grupo vocal A Quatro Vozes é formado pelas irmãs Dora, 
Jurema e Jussara e sua sobrinha Thatiana e apresenta um 
repertório vasto e diversifi cado da música popular brasileira. 

Atividade Cultural: Afro Malinkê

Intervenção Artística que evoca a Cultura Africana do povo 
Malinkê, da região da Guiné.
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“Ampliou os conhecimentos e as refl exões.”

“Momento oportuno para mostrar também as 
experiências pedagógicas da educação escolar 
indígena para as políticas públicas do país.“

“Foram experiências e projetos diferentes, 
com o objetivo maior de acabar com 
o preconceito, por meio de pontos 
importantes dentro de cada relato.”

“É preciso que nos aprofundemos sobre 
a questão racial para contribuir com 
a diminuição do racismo e para que 
o povo Negro Brasileiro conquiste seu 
espaço na sociedade.”

“As atividades contribuíram 
para me fortalecer no desejo 
de trabalhar o tema dentro 
da escola, visto que antes me 
sentia insegura em relação à 
realização de alguns projetos.”
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“Há necessidade urgente de enfrentar a realidade e ver 
que o racismo acontece. Temos que procurar parcerias com 
quem está preocupado em enfrentar as desigualdades. São 
fundamentais a informação e a discussão do teor desse 
maravilhoso seminário.”

“Foi uma boa oportunidade de conhecer 
trabalhos realizados em várias partes do 
Brasil. Foi muito positivo e animador!”

“Foi importante por mostrar 
experiências efetivas, visando 
a igualdade, e possibilitar 
uma troca de experiências 
onde os agentes partilham de 
um ambiente fundamental 
para a geração de mudanças: 
a sala de aula.”

“Ótimo ver que os professores que 
foram premiados voltaram o trabalho 
para projetos importantes, necessários 
e urgentes para o ensino.”

* Depoimentos obtidos nas avaliações das atividades, 

em que não foi solicitada a identifi cação dos participantes.
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de encerramento

Entrega do 3º Prêmio Educar para a Igualdade Racial, seguida de 
shows com Nei Lopes, Luiz Carlos da Vila e Teresa Gama.

Foto 1 - Edna Muniz, Mafoane Odara, Rita de Cássia S. Santos, Amanda G. Pinto e Elaine Regina Cassan
Foto 2 - Chindalena Barbosa, Andréa B. de Medeiros, Higino P. Tenório, Neusa M. Marcondes e Jucelino Alves

Foto 3 - Mário Rogério Silva, Maria Elisa Ribeiro, Célia M. M. Meirelles, Roberto M. de Melo e Eugenia P. S. Marques
Foto 4 - Cristina T. Trinidad, Nádja Patrícia G. S. Almeida, Ivete O. S. Pelotas, Elizabeth A. Leite e Shirley dos Santos

1

2

3

4
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Foto 1 - Laura Oltramare, Banco Real
Foto 2 - Cida Bento, CEERT

Foto 3 - Público presente na premiação
Foto 4 - Nei Lopes

1

2

3

4
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Equipe do CEERT

Direção executiva
Maria Aparecida Silva Bento

Hédio Silva Jr.
Coordenação

Cristina Teodoro Trinidad
Edna Muniz

Júlia Rosemberg
Mário Rogério Silva

Shirley Santos
Equipe técnica

Ângela Barbosa Cardoso
Boaventura Martins Sebastião

Chindalena Barbosa
Daniel Teixeira

Daniela Martins Pereira
Daniela Portela

Edison da Silva Cornélio
Heléia Ribeiro 

José Augusto Siqueira
Jucelino Alves Avelino

Mafoane Odara Poli Santos
Maria Elisa Ribeiro
Sônia Maria Rocha

Equipe de pareceristas da 3ª edição do 
Prêmio “Educar para a Igualdade Racial”

Alex Rats
Ana Bene

Antonio Carlos Malachias (Billy)
Azoilda Loretto

Bartolina Ramalho Catalante
Cisele Ortiz

Henrique Cunha
Iara Rosa

Jeruse Romão
Katsue Hamada

Lauro Cornélio da Rocha
Lucia Álvares
Lucimar Dias
Lúcio André

Luis Donizete Grupioni
Maria das Graças Gonçalves

Patrícia Santana
Paulo Vinicius Baptista da Silva

Rafael Sanzio
Rosangela Araújo (Janja)

Silvana Augusto
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Socorro Guterres
Vera Olinda
Vilma Reis

Waldete Tristão
Zélia Amador

Júri Final da 3ª edição do 
Prêmio “Educar para a Igualdade Racial”

Educação Infantil
Cisele Ortiz - Instituto Avisa Lá 

Iris Russo - G1 / Editoria de vestibular/educação
Lucimar Dias – Bolsista IFP

Patrícia Viegas - Banco ABN Amro Real 
Rita de Cássia Freitas Coelho – Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil no Brasil
Silvio Kaloustian - Unicef 

Ensino Fundamental I
Ana Lúcia Magalhães - Banco ABN Amro Real

Leandro Feitosa Andrade – Fundação Carlos Chagas / Programa Bolsa
Maria do Carmo Krehan - Fundação Abrinq 

Marilândia Frazão – Coordenação Nacional de Entidades Negras.
Rosangela Malachias – Grupo Mídia, Etnia, Educação e Comunicação

Yara Brandão - Cenpec

Ensino Fundamental II
Denise Pellegrini – Revista Nova Escola

Jairo Ribas - Banco ABN Amro Real
Laura Oltramare - Banco ABN Amro Real

Marly de Jesus Silveira – SPO / Mec
Rachel de Oliveira – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Ensino Médio 
Antonio Carlos Malachias (Billy)

Eloá Kátia Coelho – Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial

Maria Clara Machado Pinheiro – Fundação Ashoka 
Suelaine Carneiro - Ação Educativa

Equipes de Elaboração dos Critérios de Avaliação

Primeira versão – 2002
Antonio Carlos Malachias (Billy) 

Bel Santos (org.)
Eliane Cavalleiro
Elizabeth Zolczak

Julvan Moreira de Oliveira
Katsue Hamada
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Lauro Cornélio da Rocha
Maria José Santos Silva (org.)

Marisa Nascimento
Rosângela Araújo (Janja)

Toninho Macedo
Yara Carvalho

Orientações Ensino Médio – 2004
Antonio Carlos Malachias (Billy)

Revisão e Reformulação – 2006
Jeruse Romão

Lúcia Alvarez (temática indígena)
Marly de Jesus Silveira

Revisão de texto – 2006
Kika de Freitas

Créditos editoriais

Coordenação geral
Maria Aparecida Silva Bento

Colaboração especial
Shirley dos Santos e Jucelino Alves Avelino

Coordenação editorial
Júlia Rosemberg e Myriam Chinalli

Projeto gráfi co e edição de arte
Rabiscos 

Fotos
Gustavo Almeida

Thais Stoklos
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É permitida a reprodução de trechos ou da totalidade desta 
publicação, desde que citada a fonte:

3º Prêmio “Educar para a Igualdade Racial: Experiências de 
Promoção da Igualdade Racial-étnica no ambiente escolar”. 

São Paulo, CEERT, edição 2006-2007.
São Paulo, Brasil

2006-2007





LEI 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003

Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no 
currículo ofi cial da Rede de Ensino a obri-
gatoriedade da temática “história e cultura 
afro-brasileira”, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, ofi ciais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensi-
no sobre história e cultura afro-brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se 
refere o caput deste artigo incluirá o estu-
do da história da África e dos africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da socie-
dade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica 
e política pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e 
cultura afro-brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artís-
tica e de literatura e história brasileiras.

§ 3º (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá 
o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacio-
nal da Consciência Negra’”.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2003

Luiz Inácio Lula da Silva

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque

Este texto não substitui o publicado no 
D.O.U. de 10.1.2003



Experiências de Promoção da Igualdade
Racial-étnica no Ambiente Escolar

NOSSOS PARCEIROS

 Banco Real
Colocando em prática um 

novo jeito de fazer negócios, o 
Banco Real busca uma relação 
mais equilibrada entre o 
lucro, as pessoas e o planeta, 
acreditando que nosso futuro 
decorre da maneira como 
nos comportamos hoje. 
Só é possível sermos bem-
sucedidos se contribuirmos 
para a construção de um 
ambiente mais saudável e de 
uma sociedade mais inclusiva. 
Nesse caminho, reconhece 
a importância de soluções 
compartilhadas. A parceria 
com o CEERT para o Prêmio 
Educar para a Igualdade Racial 
simboliza mais um passo para 
a concretização da visão de 
construir “Um Novo Banco 
para Uma Nova Sociedade”.

Fundação Avina
Criada em 1994 pelo 

empresário suíço Stephan 
Schmidheyni, a Fundação 
Avina tem o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
sustentável em toda a América 
Latina. Com 20 escritórios em 
12 países, a organização atua 
no Brasil desde 1999. Maria 
Aparecida Silva Bento, diretora 
executiva do CEERT, é líder-
parceira da AVINA desde 
novembro de 2002.

AVINA Brasil - 
Representação Sudeste e Distrito Federal 
Av. Brasil, 1438 - Sala 1405 - Funcionários 
30.140-003 - Belo Horizonte - MG 
info.brasilsudesteedf@avina.net 
www.avina.net 
Tel:  [55] (31) 3222 8806

Sobre o CEERT
Criado em 1990, o CEERT 

– Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e 
Desigualdades – é uma 
organização não-governamental 
que produz conhecimento, 
desenvolve e executa projetos 
voltados para a promoção da 
igualdade de raça e de gênero.
Contamos com uma equipe de 

psicólogos, juristas, educadores, 
sociólogos, assistentes sociais 
e gestores de pessoal que 
faz diagnósticos, elabora e 
implementa programas de 
promoção da igualdade racial 
em sindicatos, escolas, empresas 
e órgãos públicos. 
Desenvolvemos nossos 

principais projetos nas áreas 
de educação, saúde, relações 
do trabalho, implementação de 
políticas públicas e acesso da 
população negra à justiça, ao 
direito de igualdade racial e à 
liberdade de crença.
Assessoramos órgãos 

governamentais, instituições 
privadas e movimentos 
sociais nas áreas de formação 
política, capacitação de pessoal 
e produção de materiais 
educativos.
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Rua Duarte de Azevedo, 737 
Santana – 02036-022 
São Paulo - SP
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