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 DDentro dos objetivos do CEERT de desenvolver 
metodologias e conteúdos para os processos 
de formação de educadores e gestores na 
implementação de políticas de promoção da 
igualdade racial, se inseriu o II Seminário “Desafios das 
Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial”,  no 
qual ocorreu também o evento de premiação da 2ª 
edição do Prêmio “Educar Para a Igualdade Racial”. 

No seminário de 2004, uma ênfase especial 
foi dada aos conteúdos e métodos para a 
implementação da Lei 10639/2003, uma vez que 
esta lei ao alterar a LDB - determinando os ensinos 
da história e cultura da África, da luta dos negros 
no Brasil, da cultura negra brasileira e do negro na 
formação da sociedade nacional -, pretende mudar o 
 cenário de desigualdades raciais no sistema de 
ensino brasileiro.

Vale lembrar que o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) aponta, com base no 
Censo de 2000, que entre as crianças pobres de 
0 a 6 anos, 38% são brancas e 66% são negras; na 
faixa etária entre 7 e 14 anos, 33% são brancas e 
61% negras; há três vezes mais analfabetos entre os 
negros do que entre os brancos. Segundo Ricardo 
Henriques, do IPEA, para que a média de brasileiros 
negros consiga freqüentar 8 anos de escola, 
demanda-se um tempo de aproximadamente  
32 anos. 

A pesquisadora Fúlvia Rosemberg demonstra que 
o espaço escolar é hostil às crianças não-brancas, e 
propõe a redefinição da expressão “maior evasão das 
crianças negras da escola” para “expulsão das crianças 
negras do sistema escolar” (1).

Estudos recentes, feitos com base em dados do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 
coletados em 2001 (2) ,apontam que os alunos negros 
não estão usufruindo das melhorias ocorridas nas 
redes de ensino, “da mesma maneira que os alunos 
brancos, por práticas e atitudes internas às escolas”. 
Os  estudiosos (3) destacam que as pesquisas não 
identificam “práticas docentes voltadas para o 

2º SEMINÁRIO DESAFIO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO 
DA IGUALDADE RACIAL
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problema da eqüidade”, impedindo que apareçam 
experiências de sucesso no enfrentamento da 
desigualdade.   

Como agir para garantir igualdades de acesso, 
tratamento e oportunidades na escola? Como 
subsidiar os educadores para selecionar os materiais 
utilizados em suas aulas e adotar práticas inclusivas? 
Sob quais parâmetros deve-se pautar uma proposta 
educacional preocupada em garantir a diversidade 
humana e cultural?  

É necessário, pois, debater com vistas a encontrar 
caminhos que impeçam que professores prossigam 
alegando despreparo e inexistência de materiais úteis 
para a abordagem do tema.

Por outro lado, o momento é extremamente 
propício para a implementação de programas de 
formação que valorizem a diversidade humana 
e combatam o preconceito, tendo em vista os 
desdobramentos da III Conferência Mundial contra o 
Racismo ocorrida em Durban, em 2002. 

Vale lembrar que, na área educacional, a 
Declaração de Durban (4)  (http://www.comitepaz.
org.br/Durban_1.htm), insta os Estados a 
assegurarem acesso à educação sem qualquer tipo 
de discriminação, a comprometerem recursos para 
eliminar as desigualdades e a darem a importância 
necessária à revisão dos livros/textos e dos currículos 
para eliminação de quaisquer elementos que 
promovam o racismo, além do investimento na 
formação dos educadores.

Às organizações negras, que iniciaram e 
sustentaram todo este processo de consolidação 
da democracia em nosso país,  incumbe contribuir 
propositivamente e disponibilizar seus acúmulos 
para o desenho e implementação de políticas 
educacionais de promoção da igualdade racial, 
construindo indicadores e metodologias para 
que os educadores possam se orientar quanto à 
identificação e correção dos principais equívocos 
cometidos no trato desta temática, e na identificação 
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de práticas, programas e  ações desejáveis. 
Para debater estes temas, o Seminário 

desenvolveu oficinas com especialistas focalizando 
indicadores e metodologias de implementação da 
Lei 10639/2003. 

Esforços foram mobilizados para mapear os 
desafios e apontar caminhos de efetivação destas 
políticas. 

Dentre as principais atividades do II Seminário, 
destacamos também a entrega do 2º Prêmio “Educar 
Para a Igualdade Racial: experiências de promoção da 
igualdade racial/étnica no ambiente escolar”.

Há que se ressaltar ainda o lançamento da 
“Campanha em Defesa da Liberdade de Crença e 
Contra a Intolerância Religiosa” (ver boxe).

O formato do Seminário compreendeu mesas, 
oficinas, aulas abertas e a apresentação das 
experiências premiadas, bem como a mesa de 
encerramento seguida da premiação e do show de 
Luiz Melodia.
Notas

1. Silva & Piza, 2002, mimeo.

2. Sistema de Avaliação da Educação Básica, organizado pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) do MEC.

3. Soares, J.F. & Alves, M.T.G. Desigualdades raciais no sistema de 

educação básica brasileira, INEP/ MEC, 2003.

4. III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata de 2001.
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LANÇAMENTO DA “CAMPANHA EM DEFESA DA LIBERDADE DE 

CRENÇA E CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA”

O lançamento da campanha foi emocionante, reuniu representantes 
de várias religiões que deram depoimentos em favor de uma luta de paz, 
garantindo o direito constitucional de livre exercício das religiões.

A energia positiva fluiu intensamente quando os pastores, padres, 
babalorixás, monges e outros sacerdotes cantaram juntos, de mãos dadas, 
uma canção em ioruba.

Foi assim que o CEERT, em parceria com o SESC-SP e o INTECAB, 
lançou, no dia 22 de setembro de 2004, a “Campanha em Defesa da 
Liberdade de Crença e Contra a Intolerância Religiosa”.

A liberdade de crença é um direito assegurado na Constituição 
Federal e necessita urgentemente de validade prática, de modo que 
qualquer crença ou religião possa ser exercida num contexto de respeito, 
paz e compreensão.

De outra parte, a intolerância e a discriminação - que há séculos 
perseguem as religiões de matriz africana - representam uma das faces 
mais cruentas do racismo brasileiro.

As religiões indígenas, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, o 
budismo e outras religiões também são vitimas de discriminação.

Por esta razão, o CEERT lançou a “Campanha em Defesa da Liberdade 
de Crença e Contra a Intolerância Religiosa”. Trata-se de uma iniciativa 
que tem como objetivo principal reunir entidades da sociedade civil, 
líderes religiosos, personalidades, entidades do Movimento Negro e 
ativistas dos direitos humanos num esforço para introduzir o tema da 
tolerância religiosa na agenda dos direitos humanos. 

Este é um assunto que diz respeito às religiões e a todas as pessoas 
comprometidas com a defesa da dignidade e dos direitos humanos. Todos 
estão convidados a colaborar com esta campanha.

A apresentação da Campanha foi feita por:
Babalorixá Rodnei de Oxossi – Sacerdote da Nação Kêtu
Babalorixá Rosevaldo de Oxumaré – Sacerdote da Nação Efan
D. Yasco – Representante Igreja da Anglicana
Dante Silvestre Neto – Representante do SESC
Douglas Martins de Souza – Secretário-adjunto da Secretaria Especial 
de Política da Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR
Hédio Silva Jr. – Diretor Executivo do CEERT e vice-presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP.
Iyalorixá Sandra Epega – Sacerdotisa da Tradição Africana de Orixá
Luiz Flávio Borges D’Urso – Presidente da OAB-SP
Mameto de Lukissi Ofalomi – Sacerdotiza da Nação Angola
Maria Aparecida Silva Bento –  Diretora Executiva do CEERT
Padre Toninho e Padre Ênis – Representantes da Igreja Católica
Pastor Elias – Representante da Igreja Presbiteriana
Pastora Haidi –Representante da Igreja Luterana
Paulo Santos – Representante do Espiritualismo
Toy Vodunnon Francelino de Shapanan – Coordenador do Intecab-SP 
e Sacerdote Jeje Mina Nagô
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MURAL DE FRASES

“Excelente! Sou negra, 

já vivenciei o que é ser 

discriminada, portanto, 

compreendi cada fala, cada 

momento. Para mim, o 

seminário foi uma celebração.” 

“O Seminário 
foi um 

espaço p
ara mud

ança 

e reflexã
o acerca

 da 

condição
 do negr

o e 

do povo 
brasileiro

”

“A valorização da 
diversidade cultural é de muita importância para o profissional da educação de 

escola pública.”

“O Seminário abriu mais uma possibilidade de ação em benefício das crianças,  tanto na relação com ela mesma, quanto com o outro.” 

“É muito importante tratarmos da questão da discriminação para termos a consciência de que a tolerância e o respeito fazem parte do processo de igualdade na Educação Infantil.”
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PERFIL DOS PARTICIPANTES

Como podemos observar nas tabelas abaixo, o 
público foi majoritariamente feminino. Com relação 
à classificação racial, observamos que o percentual 
de negros e brancos equivale ao percentual destes 
segmentos no estado de São Paulo. E, finalmente, o 
público foi predominantemente de profissionais da 
educação (professores, coordenadores pedagógicos e 
diretores escolares).
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AS MESAS

A LEI 10639/2003 E A ALTERAÇÃO DA LDB I

Fúlvia Rosemberg – Professora do Departamento 
de Psicologia Social da PUC-SP; pesquisadora da 
Fundação Carlos Chagas.
Lauro Cornélio da Rocha – Mestre em História 
Econômica pela USP; coordenador pedagógico e 
assessor da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de SP.

Coordenação: 
Hédio Silva Jr. – Advogado, mestre em Direito 
Processual Penal, doutor em Direito Constitucional 
pela PUC-SP, diretor executivo do CEERT, 
coordenador da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-SP, professor associado de Processo Penal da 
Faculdade de Direito da Universidade Metodista. 

O objetivo foi apresentar e discutir metodologias 
de implementação de políticas públicas de 
promoção da igualdade racial, ressaltou-se os 
desafios e as possibilidades para sua efetivação.

Fúlvia Rosemberg elaborou um resgate histórico 
das políticas educacionais brasileiras, desde a 
década de 1960 até hoje. Para ilustrar os atuais 
resultados da estrutura educacional brasileira, 
a professora realizou uma leitura crítica acerca 
do parecer, emitido pelo UNICEF e aceito pelo 
IBGE, principalmente no que tange às políticas 
educacionais para crianças de zero a três anos.  A 
alegação oficial é de que crianças, nesta faixa etária, 
devam permanecer com a família. Tal argumento 
não atenta para as diversas formações familiares, as 
diferenças culturais e as desigualdades raciais.

Lauro Cornélio da Rocha explanou acerca das 
características eurocêntricas da história oficial 
brasileira. Ressaltou que para chegar em um 
ensino igualitário e sem preconceitos é necessário 
reestruturar conteúdos e práticas pedagógicas. 
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A LEI 10639/2003 E A ALTERAÇÃO DA LDB II

Maria Aparecida Silva Bento – Diretora Executiva 
do CEERT, Mestre em psicologia social pela PUC-SP, 
doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia 
da USP, pesquisadora associada pelo Instituto de 
Psicologia da USP, consultora da ONU e UNESCO em 
relações raciais. 
Luena Pereira – Doutoranda em antropologia social 
pela USP em estudos africanos; pesquisadora da Casa 
das Áfricas.
Vima Lia Martin – Professora da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Coordenação: 
Eliane Cavalleiro – Bacharel em pedagogia, 
doutoranda em educação, coordenadora geral da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade do MEC.

O ponto de partida dos debates foram a Lei 
10639/2003 e as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, de autoria 
da professora doutora Petronílha Gonçalves (UFSCAR).

Entraram em pauta: trechos de literatura angolana; 
a religiosidade africana; as relações raciais e as 
possibilidades de trabalhar a cultura e a história da África 
e dos afro-brasileiros em sala de aula. Foram discutidas, 
também, as relações entre a universidade e a escola. 

Um destaque importante foi dado para a 
formação dos educadores objetivando implementar 
a lei, entendendo-se esta formação não só como 
oportunidade para informar e sensibilizar sobre as 
desigualdades raciais étnicas, como também enquanto 
possibilidade para articular esforços da escola, da 
comunidade e do poder público local para a definição 
de um orçamento específico que possibilite esta 
implementação. 
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LIBERDADE DE CRENÇA E ENSINO RELIGIOSO

Terezinha Bernardo – Professora doutora do 
Departamento de Antropologia e da Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da PUC-SP.
Babalorixa Rodnei de Oxossi – Bacharel e 
mestrando em Ciências Sociais pela PUC-SP; titular 
da Comissão de Intercomunidades Nacional e 
Internacional do INTECAB São Paulo e sacerdote da 
Nação Kêtu.
Toy Vodunnon Francelino de Shapanan–Coordenador 
do INTECAB-SP e sacerdote Jeje Mina Nagô.

Coordenação: 
Hédio Silva Jr. – Advogado, mestre em Direito 
Processual Penal, doutor em Direito Constitucional 
pela PUC-SP, diretor executivo do CEERT, 
coordenador da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-SP, professor associado de Processo Penal da 
Faculdade de Direito da Universidade Metodista. 

A temática do ensino religioso foi enfrentada 
por dois ângulos distintos e complementares: o 
primeiro resgatou um parecer do Conselho Nacional 
de Educação, o qual, baseando-se no princípio da 
laicidade do Estado brasileiro, concluiu que o Estado 
é absolutamente incompetente para determinar a 
verdade religiosa e é igualmente incompetente para 
definir conteúdos mínimos do ensino religioso. O 
segundo acentuou uma tendência dos estudiosos do 
direito constitucional que defendem que, no horário 
do ensino religioso, o aluno seja liberado da sala de 
aula para submeter-se à educação religiosa no templo 
da confissão religiosa de sua preferência.

 
EDUCAÇÃO INFANTIL E PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL

Zilma Oliveira – Professora do Programa de Pós 
Graduação em Educação da Faculdade de Educação 
da USP.
Benedito Prézia – Coordenador da Pastoral 
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Indigenista de São Paulo; assessor da Associação SOS 
Comunidade Indígena Pankararu

Coordenação:
Heloísa Pires Lima – Dourada em Antropologia 
Social pela Universidade de São Paulo.

Foram discutidas questões referentes à política 
de promoção da igualdade racial nas instituições de 
educação infantil. Apontou-se para a necessidade da 
proposta pedagógica, de cada creche e pré-escola, 
compreender e abarcar a dimensão política dos 
valores democráticos e da formação da cidadania.
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AS OFICINAS

AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO – NAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Timothy Mulholland  – Vice-reitor da Universidade 
de Brasília (UnB).
Hédio Silva Jr – Advogado, mestre em Direito 
Processual Penal, doutor em Direito Constitucional 
pela PUC-SP, diretor executivo do CEERT, 
coordenador da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-SP, professor associado de Processo Penal da 
Faculdade de Direito da Universidade Metodista.
Nelson Inocêncio – Coordenador do Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros do Centro de Estudos 
Avançados e Multidisciplinares (NEAB/CEAM) da UnB.
Terezinha Bernardo – Professora doutora do 
Departamento de Antropologia e da Pós-Graduação 
de Ciências Sociais da PUC-SP.

Coordenação:
Mafoane Odara Poli Santos – Assessora do CEERT.
                        

Esta oficina teve o objetivo de proporcionar um 
espaço de discussão e construção de propostas para 
os jovens universitários negros.

Os debates foram intensos e buscaram 
construir propostas que não ficassem somente na 
discussão teórica, mas que contribuíssem para o 
empoderamento e conhecimento dos jovens, visando 
a ocupação dos espaços pelos próprios jovens. 

Para tal, sugeriram um Seminário sobre Políticas 
Públicas para juventude negra, reafirmação das parcerias 
para o desenvolvimento de seus projetos e apropriação 
das reivindicações antigas como ações afirmativas 
(acesso, permanência e sucesso) nas universidades 
públicas e investimento maciço nos cursinhos 
populares e aumento das vagas nos cursos noturnos.
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RELAÇÕES RACIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
– OLHARES NEGROS: MOVIMENTO NEGRO E 
EDUCAÇÃO

Benilda Regina – Coordenadora do Núcleo de 
Inclusão Racial da PUC-MG; coordenadora geral do 
N’zinga
Patrícia Santana – Coordenadora de educação da 
Fundação Centro de Referência da Cultura Negra 
e coordenadora do Núcleo de Relações Étnico-
Raciais da Secretaria Municipal de Educação de Belo 
Horizonte.

Foi feito um apanhado histórico das lutas e ações 
do Movimento Negro no campo da educação, 
pontuando os esforços da população afro-brasileira 
por uma educação anti-racista. Também foi 
traçado um panorama das principais pesquisas 
sobre as relações raciais e a educação, ressaltando a 
importância dos movimentos sociais na efetivação das 
políticas públicas de promoção da igualdade racial no 
campo da educação. 

 

AÇÕES AFIRMATIVAS PARA JUVENTUDE NEGRA 
NO MERCADO DE TRABALHO

Hélio Santos – Professor de Pós-Graduação da 
Faculdade de Administração da Universidade São 
Marcos.
Moisés Silva Bento – Presidente do Centro de 
Implementação de Diversidade e Inclusão Social – CIDIS; 
líder do Conselho de Empresários Negros do Integrare. 
Luiz Vinícius Belizário – FATECAFRO. 
Sueli Chan – Zulu Nation.

Coordenação:
Daniel Bento – Assessor do CEERT.

“Se não olho para trás com claridade, um futuro 
obscuro aguardarei, mas o fato é que nunca esquecerei 
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que encontrar o caminho é meu empenho. Como posso 
saber de onde venho, se a semente profunda eu não 
toquei?”. Os versos de Mestre Ambrósio nortearam as 
discussões da oficina que teve como objetivo discutir 
e propor metodologias de políticas públicas no 
mercado de trabalho para a juventude negra.  

As palavras de ordem do dia foram: 
empoderamento, apropriação dos espaços, 
reconhecimento e respeito à luta de décadas dos 
militantes “jovens há mais tempo” contra a exclusão e 
em busca da promoção da igualdade racial.

A presença de grandes líderes do Movimento 
Negro, como Hélio Santos e Sueli Chan, ajudou a 
construir propostas em prol do emprego e contra os 
subempregos e indicou caminhos para a efetivação 
de parcerias com Senai e Senac. Por fim, discutiu-
se também a transversalização do corte racial e de 
gênero na seleção para ingresso nos programas de 
trainee (treinamento jovem) das empresas nacionais e 
multinacionais.

EU ACREDITO É NA MOÇADA!

Há algum tempo, os profissionais mais jovens do 
CEERT acenam com a possibilidade de um projeto para 
a juventude negra dentro da instituição. O Seminário 
representou um primeiro e importante passo para a 
concretização desta idéia.

Como dizia nosso mestre Gonzaguinha, “Eu acredito 
é na rapaziada / Que segue em frente e segura o rojão / 
Eu ponho fé é na fé da moçada / Que não foge da fera e 
enfrenta o leão / Eu vou a luta com essa juventude / Que 
não corre da raia a troco de nada”. 

Os jovens do CEERT ocuparam o seu espaço e 
demonstraram maturidade e determinação nas proposições 
e condução das atividades.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E IGUALDADE RACIAL

Silvana Augusto – Professora; consultora do 
programa ADI-Magistério (SME -SP e Fundação 
Vanzolini); formadora de professores e técnica 
do Instituto Avisa Lá - Formação Continuada de 
Educadores.
Cisele Ortiz – Coordenadora de Projetos do Instituto 
Avisa Lá – Formação Continuada de Educadores.
Denise Nalini – Pedagoga; mestre em educação 
infantil; formadora do Instituto Avisa Lá - Formação 
Continuada de Educadores e coordenadora da 
Clarabóia Assessoria em Educação.
Beatriz Bianco – Especialista em Arte Educação; 
membro de equipe técnica da Educação Artística 
- CENP SE de São Paulo.

A oficina propôs, por meio da apreciação de 
diferentes objetos artísticos brasileiros e de seus 
usos cotidianos na África, a discussão de que “o 
olhar” é formado socialmente e, muitas vezes, 
padronizado pela mídia. As escolhas estéticas e 
éticas podem estar impregnadas pelo preconceito 
e pela falta de contato com o repertório cultural de 
diferentes povos. Neste caso, a apreciação da cultura 
africana trouxe um novo olhar sobre a capacidade 
de produção estética destes povos e ampliou os 
conhecimentos e o repertório dos professores.

Como estratégia para refletir acerca da diversidade, 
foram criadas bonecas(os) negras(os) de papel, 
vestidas(os) com diferentes padronagens africanas. 
Esta atividade aproxima a criança da cultura e 
contribui para incluir a identidade da criança negra 
na escola. 
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CANTANDO A HISTÓRIA DO SAMBA

Elzelina Dóris dos Santos – Educadora; cantora; 
participante de um dos projetos premiados no 1º 
Prêmio “Educar Para a Igualdade Racial”.
Fernando Bento Rodrigues – musicista.

“Cantando a História do Samba” é um projeto 
interdisciplinar que, aproveitando as sugestões 
pedagógicas da inclusão da temática racial/étnica 
dentro de cada matéria, objetiva resgatar a memória 
musical, cultural e social da população negra. Memória 
que é parte fundamental no processo de formação 
e afirmação da identidade e auto-estima. Resultou 
deste projeto, o livro “Contando a História do Samba: 
cadernos de textos”, publicado pela Mazza Edições. 

Por meio da música e de recursos visuais, a 
professora Elzelina Dóris mostrou obras consagradas 
e seus autores, pontuando a presença do negro 
na formação cultural brasileira e o samba como 
instrumento efetivo de inserção da população negra 
na sociedade.
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AULAS ABERTAS

ADRIANA MOREIRA, LUA MOREIRA

Participou do coro do CD “O Cúmulo do Samba” 
e estudou a história do samba representada nas 
figuras de Assis Valente, Dorival Caymmi, Paulinho 
da Viola, João Nogueira, Martinho da Vila, Cartola, 
Chico Buarque, Elza Soares, João Bosco, entre outros. 
Mas nenhum sambista a fascinou tanto quanto Oscar 
da Penha, o Batatinha. Em sua apresentação, Adriana 
Moreira cantou uma série de afro-sambas, compostos 
por Baden Powell e Vinicius de Moraes. 

FILHOS DE SÃO MATEUS

Grupo de samba/choro formado por jovens de 
São Mateus, entre 17 e 21 anos: Emerson (cavaco), 
Vagner (cavaco), Hugo (tantã), Tiago (pandeiro) 
e Renato (surdo). Aprendizes do “Quinteto em 
Branco e Preto”, o grupo apresentou sambas de 
Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Candeia, Paulo da 
Portela, Nei Lopes, entre outros. 

OSVALDINHO DA CUÍCA E LUIZINHO 
7 CORDAS

Osvaldinho, paulistano do Bom Retiro, é sambista, 
ritmista, passista, cantor e compositor. Luizinho 7 
Cordas é considerado um dos melhores violonistas de 
sete cordas do Brasil e, juntos, apresentaram uma série 
de chorinhos instrumentais. 
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 SEMINÁRIO “INDICADORES E METODOLOGIAS 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL: EXPERIÊNCIAS DE  
SÃO PAULO E CAMPINAS”

Maria Aparecida Silva Bento – Doutora em 
Psicologia pela USP.
Bel Santos – Especialista em Pedagogia Social pela 
Universidade Salesiana de Roma
Marívia Tortelli – Diretora da Diretoria de 
Orientação Técnica da SME/SP
Corinta Grisólia Geraldi – Secretária Municipal de 
Educação de Campinas
Marly de Jesus Silveira – Doutora em Psicologia 
Escolar pela USP
Marina Teixeira – Mestre em Educação e Consultora 
de Metodologia de Pesquisa
Regina Pahim Pinto – Doutora em Antropologia 
Política pela USP e pesquisadora da Fundação Carlos 
Chagas
Rachel de Oliveira – Doutora em Educação e 
Relações Raciais pela UFSCAR

O Seminário pretendeu sensibilizar e formar os 
educadores do sistema público de ensino no tocante 
aos desafios de trabalhar a questão racial, além de 
fortalecer a importância de ver a temática racial/étnica 
como conteúdo permanente e regular dos currículos.

Também teve como objetivo discutir os 
indicadores e metodologias de implementação da 
Lei 10639/2003, elaborados pelo CEERT a partir da 
sistematização das experiências das prefeituras de 
Campinas e de São Paulo. Desta forma, ambas as 
experiências foram apresentadas por gestores das 
respectivas prefeituras e debatidas com os educadores 
presentes na primeira etapa do Seminário. Em seguida, 
a análise do material foi feita por especialistas da 
área da educação de diferentes regiões do país e 
ocorreu um rico debate final com sugestões, críticas e 
encaminhamentos. 

2º SEMINÁRIO
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APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 
PREMIADAS: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL I
Mediação: Heloísa Pires –Antropóloga, doutora em 
Antropologia Social pela Universidade de São Paulo.

A partir da apresentação das experiências 
premiadas das categorias de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I, ocorreu um espaço de 
diálogo e de trocas de vivências entre as educadoras 
premiadas e o público.

Educação Infantil:
• Educar para Equalizar 
• Griot – Africanidade na Pré-Escola
• Projeto Maracazinho: valorizando a cultura 
afrodescendente

Ensino Fundamental I:
• Ìbámò, Palavra da língua Yorubá, que significa “Se ele 
Soubesse?”           
• Tem Negro nesta História       
• Cantinho de Africanidade: trabalhando a cultura negra 
em sala de aula
         

APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 
PREMIADAS: ENSINO FUNDAMENTAL II E 
ENSINO MÉDIO

Mediação: Maurício Pestana – Cartunista especialista 
em questões raciais; Maria Célia Malaquias - Mestra 
em Psicologia Social e coordenadora do Núcleo de 
Assistência Psicológica da Faculdade Zumbi dos 
Palmares.

Maurício Pestana e Maria Cecília Malaquias 
mediaram o debate entre os educadores premiados e 
o público interessado em conhecer as metodologias 
adotadas, os conteúdos trabalhados e as motivações 
para o desenvolvimento das atividades.
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Ensino Fundamental II:

•  Projeto Raiz
• Preconceito e Discriminação: passado e presente
• Arte e Igualdade Racial no Brasil 
 
Ensino Médio:

• Desconstruindo preconceitos, construindo livros com as 
próprias mãos  
• Rio das Rãs: Origem, Cultura e Resistência Numa 
Comunidade Quilombola
• Aquarela do Brasil

MESA DE ENCERRAMENTO EVENTO DE 
PREMIAÇÃO SHOW DE LUIZ MEDODIA

O teatro do SESC Vila Mariana estava lotado: 
educadores, diretores, coordenadores regionais de 
educação, crianças, jovens, militantes do Movimento 
Negro, pesquisadores, funcionários do SESC, público 
em geral prestigiaram a entrega do 2º Prêmio “Educar 
Para a Igualdade Racial: experiências de promoção da 
igualdade racial/étnica no ambiente escolar”.

Antes da cerimônia de entrega dos prêmios, 
teve lugar a mesa de encerramento, formada pelos 
principais parceiros e colaboradores do Prêmio.

Participaram da mesa, o diretor regional do SESC, 
Danilo Santos de Miranda; a diretora executiva do 
CEERT, Maria Aparecida Silva Bento; a ministra da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Matilde Ribeiro; o coordenador da 
Coordenadoria Especial dos Assuntos da População 
Negra, Edmar Silva; o representante da Fundação 
Avina, Geraldo Vieira Filho; a secretária de Educação 
do Município de São Paulo, Maria Aparecida Perez; 
o secretário executivo da Comissão Especial de 
Direitos Humanos, Ivair Santos; o oficial de projetos 
do UNICEF, Silvio Kaloustian; a coordenadora Geral da 
Secretaria de Diversidade e Inclusão Educacional do 
Ministério da Educação, Eliane Cavalleiro; a diretora 
executiva de educação e desenvolvimento sustentável 
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do Banco Real, Maria Luiza Pinto; a secretária 
executiva da Undime São Paulo, Vera Lúcia Sarmento 
Batschauer e a representante do CONSED, Valéria 
de Souza. A coordenação da mesa foi do diretor do 
CEERT, Hédio Silva Jr.

Após da entrega dos prêmios, a noite foi coroada 
com a voz-veludo do grande Luiz Melodia. 
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O CEERT – Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades é 
uma organização não governamental, 
apartidária e sem fins lucrativos. Criado 
em 1990 com o objetivo de conjugar 
produção de conhecimento com 
programas de intervenção no campo das 
relações raciais e de gênero, visando a 
promoção da igualdade de 
oportunidades e tratamento e o 
exercício efetivo da cidadania. 
     
Os principais programas do CEERT são:

• Políticas Públicas
• Direito e relações raciais
• Educação
• Saúde
• Diversidade no trabalho
• Liberdade de crença e combate à  
  intolerância religiosa

CEERT
Rua Duarte de Azevedo, 737
Santana • CEP 02036-022 • São Paulo/ SP
Fones: (11) 69503684 e 69788333
www.ceert.org.br

A SECAD – Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade 
é a mais nova secretaria do Ministério da 
Educação (MEC). Nela estão reunidos, 
pela primeira vez, temas como 
alfabetização e educação de jovens e 
adultos, educação do campo, educação 
ambiental, educação escolar indígena, e 
diversidade étnico-racial. 

A SECAD tem por objetivo contribuir 
para a redução das desigualdades 
educacionais por meio da participação de 
todos os cidadãos, em especial de jovens e 
adultos, para a construção de políticas 
públicas que assegurem a ampliação do 
acesso à educação continuada. Além 
disso, a Secretaria responde pela 
orientação de projetos 
político-pedagógicos, voltados para os 
segmentos da população vítima de 
discriminação e de violência.

SECAD
SGAS, Av. L2 Sul • Quadra 607 • Lote 50 / 
2º and.  sl. 205 • Ed. CNE • CEP 70200-670 
Brasília/DF
Fones: (61) 2104-6183 
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