
Ed
u

ca
çã

o
 I

n
fa

n
ti

l

39

P
R

IM
EI

R
O

 L
U

G
A

R

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.
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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.
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 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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