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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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