


80



81

Escola Municipal Indígena “Ejiwajegi”  
Pólo – Aldeia Bodoquena, Reserva 
Indígena Kadiwéu – Porto Murtinho/MS

 Profº. José Luiz de Souza
 Profº. Giovani José da Silva
 Profª. Vânia Perrotti da Costa Pires
 

“A escola pode ser uma ponte entre 
culturas distintas, nunca excludentes”

OBJETIVOS
Convidados a expressar o que sentiam quando 
estudavam livros didáticos enviados pelo governo para 
as escolas de todo o Brasil, os alunos indígenas do curso 
normal em nível médio revelaram o desconforto de 
serem retratados como inferiores, selvagens, primitivos, 
pertencentes ao passado e sem direito à aquisição 
de tecnologia. Este desconforto os envolveu a ponto 
de “construírem com as próprias mãos” os livros que 
realmente os faziam se reencontrar como sociedade 
indígena, pois estas obras retratam o que eles vivem, 
sentem, pensam. Portanto, o principal objetivo foi 
a elaboração de obras didáticas que despertassem a 
curiosidade e o interesse da comunidade Kadiwéu.

METODOLOGIA 
40 horas-aula de atividades. Os temas seguiram os 
eixos propostos para cada série inicial do ensino 
fundamental: aldeia, território indígena, município 
e estado. A abordagem seguiu os princípios de 
especificidade, interculturalidade, bilingüismo, 
diferenciação e respeito pela cultura indígena 
Kadiwéu. Pesquisa participante, coleta de dados em 
campo, leitura, elaboração de textos e desenhos, 
tradução do material.
Os alunos do curso normal em nível médio, que 
também são professores da escola indígena, realizaram 
“testes” em suas aulas, a fim de verificar a pertinência 
dos conteúdos em relação a cada série. Desse modo, 
puderam efetuar mudanças e revisões. Para tanto, 
contou-se com a colaboração de idosos (“guardiões” da 

DESCONSTRUINDO  
PRECONCEITOS:  
CONSTRUINDO LIVROS 

COM AS PRÓPRIAS MÃOS



memória social Kadiwéu), líderes indígenas, pais, mães 
e outros parentes dos alunos, além da coordenação 
pedagógica do Curso Normal e da Secretaria Municipal 
de Educação, Esportes e Lazer de Porto Murtinho.

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
• Apresentação de livros elaborados por indígenas de 
outras etnias.
• Os alunos relataram ter chamado atenção, dentre 
as várias obras apresentadas, um livro produzido por 
índios do  Xingu que abordava a questão do negro. Isso 
os estimulou a produzir obra semelhante, abordando a 
questão indígena.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Auto-estima elevada, valorização da própria cultura, 
respeito pela diversidade. Combatendo os estereótipos 
que geram preconceitos e discriminação, a postura dos 
alunos mudou tanto na prática da pesquisa, quanto no 
entendimento de que um trabalho coletivo é possível. 
E que este trabalho facilita a luta por um objetivo 
comum: o combate à discriminação e aos preconceitos. 
A realização do projeto permitiu enxergar o Brasil como 
um País pluriétnico, culturalmente diverso. Apostar na 
produção local de professores e pesquisadores da sua 
própria cultura e de outras.

COMENTÁRIO
“O projeto compreende a importância de seu problema 
e resultados para além da comunidade pesquisada (os 
Kadiwéu). Compreende as semelhanças com outros 
grupos/etnias discriminados e percebe as singularidades 
de sua própria comunidade e de seu grupo étnico 
abrangente. O trabalho contempla as diretrizes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)  e promove 
lições de cidadania e solidariedade. A produção do 
material didático, em especial, livros que perpetuem o 
registro das expressões culturais e dos saberes locais e das  
reflexões de uma determinada etnia por ela mesma e 
relacionada com a formação de professores, é altamente 
elogiável, pertinente e necessária.”
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E.E. Colégio Modelo Luiz Eduardo 
Magalhães  – Bom Jesus da Lapa/BA

 Coordenação: 
 Ianne Fernandes de Almeida Sodré 
 Lucimária Regina Fernandes de Souza
 Lucidalva Alves da Costa
 Maria Zilá de Souza Ledo
 Rosângela de Araújo Bezerra
 Rosailma Pereira da Silva
 Tatyana Di Lissandra M. Neves Souza.

 Professores Colaboradores: 
 Adriana Louzada de Oliveira
 Cristiane Alexandre Dias
 Eliane Marques dos Santos
 José Alonso Gomes Ferreira
 Juscimaura Lima Canjirana
 Ligia de Oliveira Moraes 
 Luis Fábio Fernandes
 Luzinete Caraíba Ferreira de Menezes
 Lélia Maria Ponde Frota Oliveira
 Márcia Maria Seixas Magalhães

“Respeitar as diferenças  
reconhecendo a pluralidade social”

OBJETIVOS
Promover, entre os alunos, uma visão crítica e 
reflexiva acerca da questão regional e a sua articulação 
com a realidade nacional. Possibilitar a utilização 
do desenvolvimento da pesquisa científica para 
ampliação dos seus conhecimentos e para a formação 
de sua cidadania.

METODOLOGIA
Estudos dirigidos. Seminários. Debates. Pesquisas. 
Relatórios. Projetos monográficos.Oficinas.

RIO DAS RÃS:  
ORIGEM, CULTURA  
E RESISTÊNCIA NUMA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA



PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Palestras, seminários, pesquisas bibliográficas e de 
campo, oficinas de fotografia e filmagem.
• Desfile da beleza negra.
• Apresentação, aberta ao público, das principais 
manifestações culturais da comunidade do Rio das Rãs.
• Produção da 2ª edição da revista “Arte e Cultura”.
• Organização de um núcleo de pesquisas na escola.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Acompanhamento dos resultados alcançados pela 
comunidade escolar, público-alvo do trabalho. 
Respeito dos alunos para com a comunidade em 
estudo. Maior reconhecimento do povoado do Rio 
das Rãs pela sociedade local. Maior número de alunos 
do Rio das Rãs matriculados no colégio.

COMENTÁRIO

“O trabalho apresenta bom nível de 
amadurecimento teórico e metodológico, resultado 
de importantes parcerias institucionais. Além disto, 
tem bem definidos os objetivos políticos de sua 
intervenção: apresentar o(s) rosto(s) e o(s) nome(s) 
de uma comunidade quilombola, o povoado do 
Rio das Rãs, por meio do levantamento dos seus 
registros históricos.’’
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E. E. Vicente de Carvalho –  Guarujá/SP

 Profª. Vânia Alvim de Freitas
 Profª. Olga Benedita dos Santos Guchilo
 Profª. Roberta de Araújo Guerra Mota
 Profª. Rosangela Alves Correia Vieira
 Profª. Maria da Conceição C. Vida
 Profª. Maria de Lourdes de Lima Moreira
 Profª. Márcia Regina; Tonhosolo Jordão
 Profª. Nerice Pereira da Silva
 Profª. Patrícia da Costa Castro
 Profª. Ângela Gomes Reynol
 Profª. Lílian Benzi Albino
 Profº. Sergio Monteiro Cardoso
 Profª. Maria Cristina Pereira
 Profº. Rogério Fanca de Oliveira
 Profª. Cristiane Teresa Pereira Gomes
 Profª. Valquiria de Oliveira
 Profº. Lázaro Mathias da Silva

“O convívio nos tornou diferentes e a 
fraternidade nos unirá novamente”

OBJETIVOS
Tornar os alunos, cidadãos capazes de garantir a 
igualdade de direitos entre as raças. Ampliar o senso 
crítico dos educandos em relação aos problemas 
enfrentados pelos afro-brasileiros. 

METODOLOGIA
Pesquisas interdisciplinares. Confecção de cartazes. 
Utilização de livros e filmes.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Em química: pesquisa sobre melanina.
• Em língua portuguesa: leitura de livros e exibição  
de filmes; composição de poemas e encenação do  
“O navio negreiro”, de Castro Alves;
• Em matemática: confecção de gráficos com 
porcentagem do número de negros em relação ao 

AQUARELA DO BRASIL
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número total de habitantes; elaboração de gráfico 
apontando o número de negros no ensino superior 
em relação ao número total.
• Em filosofia e educação artística: pesquisa e 
elaboração de painel.
• Em geografia: elaboração e confecção de mapas, nos 
quais o aluno traçou a rota do tráfego de escravos.
• Em história: pesquisas sobre a resistência do negro à 
escravidão e a situação do negro na atualidade.
• Em sociologia: discussão sobre o processo de 
discriminação social.

RESULTADOS ALCANÇADOS:
Além de aprenderem a utilizar os diversos recursos 
sugeridos (livros, filmes, internet etc.), os alunos 
produziram um rico material acerca do tema e 
manifestaram repúdio às práticas discriminatórias 
contra os negros.

COMENTÁRIO

“As atividades envolveram a participação de 
professores de diversas áreas do conhecimento. 
Eles buscaram formas criativas de incorporar, nos 
programas, conteúdos relacionados à questão racial. 
Em vista disso, o projeto conseguiu mobilizar um 
grande número de alunos, professores e da direção 
da escola. Iniciativas como esta repercutem na auto-
estima dos estudantes e ajudam a construir uma 
imagem positiva do próprio ensino público, sendo de 
grande relevância social.”
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EE Gabriel de Almeida Café/Colégio 
Amapaense – Macapá/Amapá

 Profº. Pedro Paulo Cunha Carvalho
 Profº. Ângela Maria Campos Dias
 Profº. Cinthia Diniz Amaral

“Por uma educação que atenda a 
diversidade na Amazônia”

OBJETIVOS
Discussão para despertar a consciência dos alunos 
no que se refere a sua identidade e à questão racial 
existente na sociedade, tendo a escola como espaço 
de discussão.

METODOLOGIA
Utilização de vídeos. Painéis com imagens relativas aos 
temas. Textos reflexivos. Músicas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Oficinas para a aquisição de conhecimentos básicos 
e para a tomada de consciência e posterior condição 
de se auto-identificar étnico/racialmente.
• Oficina sobre religião de matriz africana com 
abordagem da questão da discriminação e da 
intolerância religiosa. 

RESULTADOS ALCANÇADOS
Maior percepção dos educandos em relação aos 
movimentos sociais negros. Maior envolvimento na 
luta contra a discriminação e o preconceito racial, 
partindo do meio escolar. Sensibilização para o tema, 
a partir de discussões e apreciação dos fundamentos 
teóricos discutidos nas oficinas.

CIRANDA DE FORMAÇÃO  
RACIAL-ÉTNICO ZUMBI 

DOS PALMARES 
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COMENTÁRIO

“ Os objetivos foram pontuados com precisão 
envolvendo questões de identidade étnico-racial, 
realidade do aluno, diálogo, auto-estima, ações 
conjuntas, grupos de discussão visando a interface 
com outros atores sociais, no caso, o Movimento 
Negro. A metodologia e as  atividades desenvolvidas 
estavam afinadas com a faixa etária dos  alunos, 
além de diversificadas.”
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E. E. Cel. José Alves Ribeiro
Aquidauana/MS

 Profª. Nilda Fátima Moraes O. Silva
 Profª. Mariza de Oliveira Alves
 Profª. Simone Machado Marques

“Ser cidadão é conhecer e valorizar o 
outro na sua diversidade”

OBJETIVOS
Conhecer as políticas de ações afirmativas, seus 
objetivos e suas implementações. Conhecer e respeitar 
as divindades afro-brasileiras. Conhecer e valorizar o ser 
humano, independentemente de cor, etnia e credo. 
Conhecer e praticar a ética, a política e a cidadania. 

METODOLOGIA
Debate sobre as políticas de ações afirmativas e sobre 
a importância da temática “História e Cultura Afro-
brasileira”. Palestras sobre as cotas raciais.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
• Palestras sobre políticas de ações afirmativas.
• Seminário realizado pela Coordenadoria de Políticas 
de Combate ao Racismo do Governo de Mato Grosso 
do Sul.
• Discussão acerca da lei que obriga o estudo das 
africanidades (Lei 10639/2003).
• Pesquisa sobre religião afro-brasileira.
• Apresentação cultural e participação na “2ª 
Coletânea da Consciência Negra”,  realizada no ginásio 
de esporte de Aquidauana.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Os alunos conseguiram expor posições a respeito das 
políticas de ações afirmativas, a favor ou contra, com 
argumentos concretos. As dificuldades foram em 
relação à postura de alguns alunos religiosos que viam 
as divindades africanas como “coisa do diabo”, mas 
ao estudarem um pouco mais passaram a respeitar a 
cultura/religião do outro. 

ÉTICA, POLÍTICA E 
CIDADANIA: EDUCAR 

PARA A IGUALDADE RACIAL
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COMENTÁRIO

“O projeto é relevante para a temática igualdade 
racial. O esforço em envolver educandos, 
educadores, instâncias públicas e civis é marcante 
neste projeto.”
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Colégio Estadual Zacarias de Góis 
Teresina/PI

 Profª. Leonildes Pessoa Facundes
 Profª. Maria do Socorro G. da Silva

“A construção da identidade é 
surpreendente e fascinante”

OBJETIVOS
Compreender a importância da poesia social e 
musical de etnias negras na sociedade teresinense 
contemporânea. Despertar o interesse dos alunos 
para as manifestações culturais e artísticas dos negros 
na Teresina atual. Refletir sobre a função social do 
fenômeno artístico, literário e musical das etnias 
negras. Desenvolver um novo olhar acerca de raça/
etnia, hibridismo, identidade cultural, religiosidade. 
Comparar textos literários, visando à identificação 
dos elementos que marcaram a evolução histórica do 
povo negro.

METODOLOGIA
Levantamento e estudo de fontes bibliográficas, 
buscando fundamentar a importância da poesia social, 
desde Castro Alves até a contemporaneidade. Enfoque 
dos principais escritores que se preocuparam com 
a cultura e a importância da raça negra. Coletânea 
de músicas. Observação, in loco, de grupos com 
manifestações de cultura negra. Utilização de recursos 
de fotografia e filmagens. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Elaboração do projeto: articulações, planejamento, 
definições de recursos materiais e humanos, 
organização pedagógica.
• Ações de ensino e de pesquisas. 

RESULTADOS ALCANÇADOS
Maior envolvimento dos demais professores da escola 
com os temas suscitados pelo projeto.

POESIA E MÚSICA: UMA 
ABORDAGEM DA INFLU-

ÊNCIA DA LITERATURA SOCIAL
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COMENTÁRIO

“A metodologia e atividades apresentadas estão em 
consonância com o objetivo do projeto e relacionam 
atividades no interior da escola com ações na 
comunidade. O projeto investe num conjunto 
de atividades ousado pela sua envergadura 
acadêmica.”
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EE Prof. Alisson Pereira Guimarães – Belo 
Horizonte - MG

 Profº. Denílson Alves Tourinho

“O preconceito racial precisa ser 
desmascarado”

OBJETIVOS
Explicitar as representações pejorativas das palavras 
que descrevem ou se referem ao negro. Contribuir 
para que essas representações possam ser repensadas 
por meio do conhecimento e da valorização da 
cultura e beleza afro-brasileiras.

METODOLOGIA
Aplicação de questionário individual. Debate com 
a finalidade de analisar e explicitar pensamentos e 
preconceitos acerca do negro. Atividades artísticas 
apresentadas pelo corpo discente e docente que 
valorizam o negro.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Os alunos responderam a um questionário intitulado 
“O Poder da Palavra”.
• Debate, com os alunos e educadores, das respostas 
obtidas no questionário.
• Apresentação de relatos de personalidades que 
evidenciam a igual capacidade intelectual e estética de 
negros e não negros.
• Consulta a dicionários para verificar as definições de 
palavras relativas ao universo étnico/racial.
• Utilização de textos e citações de estudos que fazem 
uma leitura apreciativa da história e cultura negra.
• Apresentação de fotos, filmes, videoclipes, dança afro 
e capoeira. 

O PODER DA PALAVRA
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Aguçamento do senso crítico dos alunos. 
Atenção à utilização inadequada de palavras que 
possuem um caráter pejorativo. Evidenciou-se um 
aumento da auto-estima dos alunos e professores 
afrodescendentes.

COMENTÁRIO

“Belo projeto: inovador e ousado. Fundamental a 
ação de suscitar a dúvida e desvelar os sentidos que 
as palavras (construídas historicamente) contém. 
Além do mais, o projeto apresenta um conjunto 
bem articulado de atividades que têm a virtude da 
simplicidade, o que lhe confere alto potencial de 
reedição e replicação.”
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Escola Atheneu Sergipense – Aracaju/SE

 Profº. Alessandro Moura de Amorim
 Profª. Jeanne Márcia de Queiroz Lim

“Perceber-se pode ser doloroso,  
mas sempre compensa”

OBJETIVOS
Aprofundar os debates acerca do que é ser negro na 
sociedade brasileira. Contribuir para a desconstrução da 
noção, presente no senso comum, de igualdades racial e 
de gênero. Reconstruir uma identidade que valorize os 
aspectos da cultura afro-brasileira.

METODOLOGIA
Apresentação do tema por meio de ciclos de palestras. 
Análise qualitativa das redações dos alunos, traçando 
os pontos convergentes e divergentes de como eles 
se apresentam e vêem a questão racial. Aplicação de 
questionário. Debates.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Pesquisa cartográfica.
• Compreensão da subjetividade do aluno em relação à 
percepção que ele tem de si mesmo.
• Levantamento do conhecimento prévio dos alunos 
sobre preconceito, discriminação,  racismo, utilizando 
redação e leitura de textos.
• Seminários relacionados às temáticas raça/etnia/gênero.
• Aplicação de questionários para levantamento de 
dados qualitativos.
• Oficina de história do cinema.
• Exposição dos trabalhos realizados.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Explicitação da desigualdade socioracial. 
Desenvolvimento do conceito de identidade de raça/
etnia e gênero. Surgimento de um espaço de diálogo. 
Valorização do negro e aumento do número de 
estudantes que se declararam negros. 

PERCEPÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO SER, 
UMA PERSPECTIVA DE 

RAÇA/ETNIA E GÊNERO
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COMENTÁRIO:

“A utilização de uma fonte documental 
diferenciada, no espaço educacional, permitiu a 
construção de novas identidades histórico-sociais, 
a partir do reconhecimento do indivíduo como ator 
social ativo.”
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Escola de Educação Básica Dr. Paulo 
Fontes – Florianópolis - SC

 Profª. Rita de Cássia Peres
 Profº. Luiz Antônio da Rocha Andrade
 Profº. Aparecido Carlos da Silva Filho
 Profº. Cáli Ferri
 Profª. Mara Veiga Athayde

“Foi o ser humano que instituiu o 
racismo e será ele que irá bani-lo”

OBJETIVOS
Compreender o que são e quais os efeitos do racismo, 
do preconceito e da discriminação e como trabalhar 
para eliminá-los. Instigar discussões acerca do racismo.

METODOLOGIA
Debates e palestras. Leitura e discussão de textos. 
Oficinas e dramatização.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Montagem de peça teatral.
• Confecção de painéis.
• Produção de poemas e paródias.
• Dissertações.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Disposição de alunos e professores para regar esta 
sementinha. Crescendo, ela se tornará uma belíssima 
árvore, cujos frutos pessoas negras, indígenas e brancas 
poderão desfrutar. 

COMENTÁRIO

“A proposta apresenta como ponto positivo a 
relação entre a questão racial e os conhecimentos 
em língua portuguesa. Apresenta ainda um alto 
potencial de reedição.”

O RACISMO E SUAS IMPLICAÇÕES
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Comitê de seleção das experiências:
Ana Lúcia Pereira; Andréia Lisboa de Souza; Anna 
Maria Niemeyer; Antônio Carlos Malachias; Bartolina 
Ramalho Catalante; Denise Maria Botelho; Edson 
Borges; Eduardo Oliveira; Helena Henry Meirelles; Ivan 
Silva; Janja Araújo; Jeruse Romão; João Luiz Uchoa; 
Julvan Moreira de Oliveira; Katsue Hamada e Zenum; 
Lauro Cornélio da Rocha; Luciano Santana; Lucimar 
Dias; Marcos Ferreira Santos; Marisa Nascimento; 
Marly Silveira; Mirian Chinallin; Nilma Bentes; Patrícia 
Maria de Souza Santana; Paula Barreto; Renato 
Emerson dos Santos; Silvana Augusto; Socorro 
Gutierres; Toninho Macedo; Zilma Oliveira.

Júri final:
Célia Cruz (Ashoka)
Eliane Cavalleiro (MEC)
Laura Oltramare (Banco Real)
Maria do Carmo Krehan (Fundação Abrinq)
Regina Pahin (Fundação Carlos Chagas)
Raquel de Oliveira (CEU Navegantes)
Silvana Augusto (Instituto Avisa Lá)
Silvio Kaloustian (Unicef)
Yara Brandão (CENPEC) 


