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E. E. Guadalajara – Duque de Caxias/RJ

 Profª. Alba Lucia Ferreira Conceição
 Prof. Aredilto Cunha Junior
 Profª. Claudia Salles Pereira
 Profª. Edlane da Silva Pacheco
 Profª. Eliete da Silva Martins;
 Prof. Idson Tavares Marinho da Silva
 Profª. Líbia Andrade de Lima
 Profª. Marcelle de Souza Bezerra
 Prof. Rodrigo Sebastião P. de Souza
 Profª. Terezinha Nunes dos Santos

“A qualidade do ensino depende da 
superação do racismo” 

OBJETIVOS
Ampliar a temática racial no campo escolar, de modo 
a resgatar e preservar a identidade cultural da região. 
Trabalhar a auto-estima dos alunos, ampliando 
suas perspectivas sociais. Animar outros espaços 
educativos a realizarem experiências comprometidas 
com uma pedagogia multirracial e interétnica, a fim 
de formar cidadãos conscientes e ativos.

METODOLOGIA
A metodologia foi construída a partir da 
constatação de que o preconceito racial está 
fortemente radicado nas mentalidades e no 
imaginário coletivo. Desconstruir este problema 
exige um processo consciente, cuidadoso e 
sistemático de desnaturalização, sensibilização, 
reflexão e ação no plano pessoal e coletivo. Um 
processo que trabalhe os âmbitos cognitivo, 
afetivo, simbólico, cultural e político-social. Por 
isso, todo o trabalho foi desenvolvido a partir de 
uma metodologia de participação, de valorização 
do saber acumulado e do desenvolvimento da 
criatividade e da ludicidade, envolvendo alunos, 
professores e comunidade.

ÍBÁMÒ - PALAVRA DA 
LÍNGUA AFRICANA QUE 

SIGNIFICA “SE ELE SOUBESSE?”
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Oficinas artístico-culturais ligadas à cultura afro-
brasileira (artes plásticas, capoeira, dança afro, palavra 
e ritmo) em que se buscou desenvolver a imaginação, 
a sensibilidade e o senso crítico, a partir da idéia de 
igualdade, respeito e liberdade. As oficinas resultaram 
em pequenas produções artísticas.
• Encontros de capacitação para professores, alunos do 
ensino médio e jovens da comunidade, com o objetivo 
de desmontar idéias preconceituosas, inverdades e 
omissões existentes a respeito do afrodescendente. 
• Concurso e exposição de desenhos para escolha dos 
personagens que ilustrarão o primeiro gibi do projeto.
• Primeira Mostra do projeto Ìbámò, com apresentação 
dos resultados das principais atividades do projeto.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Adoção de atitudes de solidariedade, cooperação e 
respeito mútuo. Além do encorajamento da prática 
do diálogo, como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas. Outrossim, desenvolveu-se o 
interesse de conhecer características fundamentais do 
bairro, suas dimensões sociais e culturais. Este interesse 
surgiu para ajudar na construção de uma identidade 
pessoal, quanto à percepção de que somos integrantes, 
dependentes e agentes transformadores do meio 
ambiente. Ademais, houve a utilização de diferentes 
linguagens para produzir, expressar e comunicar idéias. 

COMENTÁRIO

“A combinação de atividades teóricas e práticas 
deram consistência à experiência. O envolvimento 
de outras disciplinas e da comunidade permitiram 
uma vivência mais integrada do tema e sua 
influência no cotidiano das crianças, dos  professores 
e da própria escola.
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EMEF Santos Anjos – Rio de Janeiro/RJ

 Profª. Ângela Maria Parreiras Ramos

“O negro deve ter vez e voz dentro  
da sala de aula”

OBJETIVOS
Melhorar as relações entre as crianças de modo a 
erradicar os xingamentos e piadinhas racistas que, 
infelizmente, ainda estão presentes no cotidiano 
escolar. Naturalizar o olhar para o negro, para que 
ele deixe de ser o diferente. Elevar a auto-estima das 
crianças negras, contribuindo para a formação de sua 
identidade e para a cidadania de negros e não negros.

METODOLOGIA
Leitura de histórias, em capítulos, o que fez 
despertar maior interesse das crianças. Discussões 
acerca do racismo e de preconceitos, nas quais as 
crianças falavam de suas experiências e a de seus 
familiares. O fato de as personagens serem negras 
foi tema de discussão, inclusive para falarmos da 
ausência do negro na mídia e na literatura infantil. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Narração de histórias com discussão dos temas 
abordados.
• Desenho acerca das histórias, podendo cada 
participante escrever suas impressões ou a parte que 
mais gostou.
• Criação do espaço “Dicas de Leituras”, onde as 
crianças penduram os livros que acham que os 
colegas devem ler e criam as propagandas sobre 
estes livros.
• Confecção de fantoches de dedo, utilizando feltro, 
para que o aluno representasse a si e a seus pais de 
acordo com as suas características.

TEM NEGRO NESSA HISTÓRIA
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Antes desta experiência, era muito comum ver 
crianças negras se representando em desenhos 
com pele branca e cabelos loiros. Igualmente, 
a representação da professora, também negra, 
aparecia com pele clara e os cabelos loiros. Agora, as 
crianças negras passaram a se representar de acordo 
com sua etnia, o que foi observado também nas 
representações por meio dos fantoches de dedo. 
Outro resultado foi que cessaram as queixas sobre 
racismo entre os alunos.

COMENTÁRIO

A busca na literatura para tratar a questão racial, 
historicamente situada, foi uma feliz escolha porque 
sai da mecânica: negro/escravo, preconceito/
discriminação. Ao mesmo tempo que desvela um 
mundo desconhecido e negado, um mundo que  
naturaliza o olhar, olhar positivo, sem expor as 
crianças às imagens negativas tão comuns em livros 
de história.



45

Escola Prof. Afonso Fioca Vitali (CAIC)  
São Carlos/SP

 Profª. Elaine Bedendo

“O cantinho de africanidade ajudou 
a gente aprender o que não sabia e a 

aprender mais o que já sabia”

OBJETIVOS
Valorizar a cultura negra como forma de diminuir 
ou mesmo eliminar as situações de preconceito, 
racismo e discriminação em sala de aula. Melhorar 
o relacionamento entre os alunos e elevar a auto-
estima das crianças negras. Favorecer a identificação 
das crianças negras com sua raiz cultural africana.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento das temáticas foram 
realizados: aulas expositivas, produções de objetos 
variados, leituras de textos e imagens, músicas, 
desenhos, colagens, dramatizações, vídeos, 
pesquisas, entrevistas, exposições, passeios, visitas, 
debates, questionários, danças. Todas as atividades 
foram trabalhadas de forma interdisciplinar.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Leitura de textos e de imagens acerca da origem do 
carnaval.
• Desconstrução de idéias pejorativas em relação ao 
continente africano, por meio de textos, imagens, 
discussões e atividades.
• Narrações de histórias com personagens negros. 
Exemplos “Menina bonita do laço de fita”; “Que 
mundo maravilhoso” e “Bruna e a galinha d’Angola”, 
seguidas de diferentes atividades.
• Abordagem da importância do nome, por meio da 
música “Gente tem nome”, incluindo-se os nomes 
africanos.
• Trabalho sobre a importância da identidade, a 
partir da música “Identidade”.

CANTINHO DE 
AFRICANIDADE:  
TRABALHANDO A CULTURA  

NEGRA EM SALA DE AULA
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• Estudos acerca de Angola e da África do Sul, por 
intermédio de textos, fotografias e filmes.
• Estudo da história e importância de Zumbi dos 
Palmares,  por meio de um gibi.
• Estudos acerca do preconceito e da discriminação, 
por meio do gibi “A cor da cidadania”.
• Pesquisa das biografias de pessoas negras e de 
personalidades negras da comunidade.
• Construção da Sala de Africanidade: apresentação 
dos trabalhos para a escola, os pais e a comunidade.

RESULTADOS ALCANÇADOS
As crianças negras que não se assumiam como tal, 
passaram a se identificar como negras. As crianças 
brancas perceberam a importância de conhecer 
a cultura negra, para diminuir a discriminação e 
melhorar o relacionamento com as crianças negras. 
As crianças negras e brancas perceberam que o 
conhecimento favorece a valorização da pessoa 
e de sua cultura. Houve aumento da auto-estima 
das crianças negras, no momento em que elas se 
perceberam integrantes de uma cultura valorizada. 
Também, a comprovação de que é possível 
trabalhar a cultura negra na sala de aula.

COMENTÁRIO 

“A metodologia, as atividades desenvolvidas, a 
participação da comunidade e o protagonismo das 
crianças colaboraram para o êxito da experiência. 
Também fizeram com que ela tivesse repercussão  
na cidade.” 
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Escola Marechal Cândido Mariano Rondon  
Cuiabá/MT

 Profª. Maria Veridiana Silva Ribeiro

“Por um saber que dê acesso  
aos bens culturais construídos  

pela diversidade humana”

OBJETIVOS
Romper com os preconceitos e as situações de 
racismo e discriminação, relacionados às pessoas 
negras, bem como, a sua cultura e aos seus costumes 
de origem. Criar novas perspectivas nas relações 
entre as pessoas.

METODOLOGIA
Conversas informais.
Aulas expositivas e de campo. Palestras e filmes. 
Exposições de trabalhos e de painéis.Visita 
ao parque “Mãe Bonifácia”. Diagnóstico da 
comunidade escolar, seguido de debates. Produção 
de material para fazer um livro. Aula integrada na 
comunidade remanescente de quilombos “Ede Mata 
Cavalo”.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Conversas informais, leituras dirigidas, leituras 
complementares, discussões e debates. 
• Produção de textos e de materiais visuais.
• Elaboração de painéis e confecção de artesanatos.
• Leituras de histórias infantis e releituras dos textos 
produzidos.
• Elaboração e resolução de situações problemáticas.
• Monitoria dos alunos maiores nos grupos de 
alunos menores, na hora da produção dos desenhos, 
de acordo com os temas das produções escritas para 
a organização do livro.

CONSCIÊNCIA NEGRA
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Os alunos se olharem no espelho e se enxergarem 
como realmente são.  Verdadeiros, livres de 
preconceitos e de vergonhas. Sem medo de ser 
feliz ao se declararem negros ou com pais ou mães 
negros. Tornaram-se predispostos a enfrentar a sua 
condição racial de cabeça erguida, sem se sentirem 
menores ou diferentes de ninguém.

COMENTÁRIO 

“Excelente trabalho, emocionante. É evidente o 
envolvimento da professora, seu rico processo, sua 
aprendizagem, a superação das dificuldades.”
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Escola Classe 02 da Candagolândia 
Distrito Federal

 Profª. Janaina de Almeida Borba

“No Brasil somos todos mestiços / se 
você discorda então olhe para trás” 

(Lavagem Cerebral / Gabriel, O Pensador)

OBJETIVOS
Refletir e discutir com os alunos acerca da 
verdadeira história da conquista do Brasil e das 
conseqüências culturais, enraizadas na sociedade, 
como o preconceito e a discriminação racial. Mudar 
a postura diante de atitudes de preconceito e de 
discriminação.

METODOLOGIA
Aulas expositivas, leitura de livros didáticos, 
pesquisas em livros e revistas. Entrevistas com 
familiares. Conversas informais com os alunos 
durante as aulas. Exploração dos questionamentos 
dos alunos. Visita ao museu da História Indígena. 
Leitura e reconto do livro “Menina bonita do laço 
de fita”. Pesquisa acerca das influências indígena e 
africana na cultura brasileira.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Conversas informais sobre o tema “A conquista do 
Brasil”.
• Exploração da reportagem “A verdadeira história 
do descobrimento”, retirada da revista Ciência Hoje 
para Crianças.
• A partir da reportagem, realização de debates e 
produção de textos individuais e coletivos.
• Atividades de recorte e colagem; produção de 
mosaicos, desenhos, trabalho de simetria.
• Pesquisas e entrevistas com os familiares.
• Pesquisa nos livros didáticos e em revistas.  
• Trabalhos a partir da música “Lavagem Cerebral”, 

DA CONQUISTA DO 
BRASIL ATÉ AGORA: 

PRECONCEITO E MISCIGENAÇÃO
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acerca do racismo.
• Visita ao Museu da Memória Indígena de Brasília.
• Trabalhos com os livros de Estudos Sociais, 
Geografia e História para terceira série, disponíveis 
na escola.

RESULTADOS ALCANÇADOS
As discussões repercutiram como uma “corrente 
do bem” nas famílias das crianças, a partir de 
seus questionamentos acerca da discriminação e 
preconceito racial. O projeto foi além de quebrar 
os paradigmas educacionais: ele estimulou a 
capacidade crítica dos alunos em relação a 
imposições da sociedade. Os alunos souberam 
questionar, pesquisar e mudar de postura no 
tocante às formas de preconceito e de discriminação 
na escola e na comunidade. 

COMENTÁRIO

“A professora deu os passos iniciais e ensinou que 
‘aprendemos com os alunos’. Como ela mesma diz: 
foi ‘um processo coletivo’. Eis  o grande avanço. 
A experiência mobilizou o fazer e o pensar da 
educadora e dos alunos e alunas.”
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Escola de Educação Básica Celso Ramos –  
Florianópolis/SC

 Profª. Solange Adão

“Contar a nossa história  
que a história oficial não conta”

OBJETIVOS
Reconstruir a história do negro na visão da 
criança, perpassando pelos seguimentos das artes: 
plástica, música, teatro e poesia.

METODOLOGIA
Pesquisa de campo, fundamentada em uma 
abordagem social-histórica.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Pesquisas
• Desenvolvimento de aulas de dança afro, de 
músicas e artes plásticas.
• Confecção do livro “Fazendo e Aprendendo”.
• Apresentações dos trabalhos para todas as 
turmas do colégio.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Graças ao livro, houve a retomada, na 
comunidade, da credibilidade da escola e do 
magistério. Reconhecimento do compromisso, 
empenho e paixão de ensinar. As crianças se 
sentiram capazes e todo o Morro do Maciço ficou 
orgulhoso dos seus.

FAZENDO E APRENDENDO
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COMENTÁRIO

“Os alunos e alunas tornaram-se protagonistas, 
fizeram seu próprio livro: produziram conhecimentos 
a partir da realidade. E mais: construíram um livro 
coletivo que foi publicado. Além disso, a proposta 
conseguiu que os demais professores trabalhassem 
de modo transversal, envolvendo a escola como um 
todo e as famílias.”
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Escola Estadual de Ensino Fundamental  
e Médio Clodoaldo Nunes de Almeida   
Jaru/RO

 Profª. Lenir Correia Coelho Bonfá

“O tema racial precisa ser melhor 
abordado na escola”

OBJETIVOS
Diminuir o preconceito racial em sala de aula.
Valorizar as contribuições africanas para a formação 
da identidade brasileira. Conhecer a história da 
resistência negra durante o período colonial.

METODOLOGIA
Promoção de debates. Reflexão por meio da 
arte. Atividades interativas. Discussões dialéticas.
Técnica de troca de papéis: todos os alunos foram 
convidados a se colocarem no lugar do negro, na 
época do Brasil colônia.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Exibição do telejornal “Hoje”, do dia 13 de Maio 
de 2002, em que uma professora negra narra 
preconceitos raciais por ela sofridos. A partir disto, 
foi realizado um debate sobre situações semelhantes 
vividas pelos alunos.
• Exibição do filme “Quilombo”, de Cacá Diegues, 
seguida de debates.
• Palestra acerca da temática racial, proferida por 
uma professora e  participante do “Grupo de União 
e Consciência Negra / Grucon”.
• Encenação de uma peça teatral sobre a chegada 
e vivência dos negros no Brasil, com indumentária 
afro fornecida pelo Grucon.
• Montagem de uma maquete do Quilombo de 
Palmares.

QUILOMBO DE PALMARES



54

RESULTADOS ALCANÇADOS
Respeito por todas as pessoas, independentemente 
da cor. Os alunos aprenderam que a história do 
Brasil pode ser contada a partir de outro ponto 
de vista. Aprenderam que a formação do povo 
brasileiro teve contribuições de diversos povos. 
Além disso, os alunos compreenderam que diante 
das injustiças, sempre surgem focos de resistência e 
que estas resistências nem sempre são lembradas. 
Por fim, eles entenderam que o trabalho coletivo 
produz a força (na montagem do teatro, na pesquisa 
e na construção da maquete).

COMENTÁRIO 

“O enfoque histórico centrado na luta e resistência 
dos negros possibilitou o desenvolvimento do 
trabalho de forma coerente e instigante.  
A participação dos alunos foi ampla e ativa.”
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EMEF General Álvaro Silva Braga   
São Paulo/SP

 Profª. Maria Cecília Pinto Silva

“A importância de conhecer a África 
vem da necessidade de se valorizar”

OBJETIVOS
Dar visibilidade à riqueza cultural da África e ao 
modo de viver dos africanos, bem como introduzir o 
conceito de cultura para os alunos da 3a série.

METODOLOGIA
Produção de textos, desenhos e cartazes. Exposição 
deste material na escola, em diversos momentos. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Sensibilização dos alunos acerca do tema do 
projeto.
• Os alunos desenharam, escreveram, ouviram 
histórias. 
• Reflexão crítica acerca dos conteúdos 
apresentados.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Esta ação pedagógica foi gratificante, pois atiçou a 
minha vontade de pesquisar mais, criando novos 
recursos e buscando materiais e metodologias cada 
vez melhores para apresentar aos alunos. 

COMENTÁRIO 

“Como ponto forte, podemos destacar a vivência 
das crianças ao trabalhar a questão racial e a 
diversidade”. 

RESGATE DA RIQUEZA 
CULTURAL DA ÁFRICA  

A PARTIR DE SUA TRADIÇÃO ORAL
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