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da África: as Capulanas, Nós 
e Nossas Famílias

Conhecer e identifi car as infl uências das raízes 
culturais do jeito brasileiro de ser é uma forma 
de buscar a valorização individual e coletiva.

A ESCOLA

Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti
Porto Alegre, RS

A Professora

Célia Maria Von Mengden Meirelles

O Desafi o

Oportunizar um diálogo entre Porto Alegre e Maciene, 
Moçambique, utilizando diferentes mídias e sistemas simbólicos, 
buscando uma manifestação étnico-cultural-racial positiva por parte 
dos alunos, dando acesso a informações e idéias que contribuam, 
valorizem e sejam motivos de orgulho dessas diferenças.

As Estratégias

A base teórica da concepção do 
plano de trabalho é a proposta 
de projetos de ensino, de acordo 
com Fernando Hernández, 
complementada com a 
Proposta Triangular que 
prevê o estudo da história 
da arte, a leitura de 
imagens e o fazer artístico, 
com o estabelecimento de 
um ambiente de diálogo, valorizando as 
relações e a compreensão emocional e intelectual.
Ao longo do processo, foram utilizadas técnicas como desenho 

de observação, composição de cores, estudo de linha, plano e 
composição, confecção de carimbos e estamparia em tecido.

As Ações Práticas

 O projeto é parte integrante de uma proposta de ensino de 
três anos para o estudo da arte, desde a pré-história até a 
atualidade, em diversos povos e lugares.
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“ “
 Nessa proposta, a base do trabalho é a pesquisa em livros e 
revistas, leitura de textos e imagens e o registro continuo das 
informações, sendo que cada aluno montou uma espécie de diário.

 No estudo da contribuição dos povos africanos, contou-se 
com o apoio de Maria Rita Webster, que participava de um 
projeto em Maciene, Moçambique. Por meio dela, os alunos 
conheceram as capulanas.

 Cada aluno concebeu e criou a sua própria capulana, com a 
impressão de temas africanos. Foram utilizados carimbos de 
EVA e madeira, confeccionados pelos alunos.

 As capulanas foram apresentadas no 5º Seminário Nacional de 
Arte Têxtil e possibilitaram um encontro das famílias dos 
alunos, registradas em uma exposição fotográfi ca.

As Conquistas

Cada aluno construiu um diário com seus textos e anotações, 
projetos de trabalho e desenhos, e estampou uma capulana.
Acredito que hoje os meus alunos têm mais consciência de sua 

cultura e melhoraram suas relações, existindo mais respeito sobre 
as diferenças culturais e étnicas e, posso dizer, mais orgulho de 
suas origens.
A participação dos familiares dos alunos ampliou o alcance do 

projeto na comunidade escolar. Esse projeto não existiria sem as 
parcerias.

A Voz do Especialista

É um projeto belo! Parabéns! Teceu uma rede de cumplicidade 
com um maravilhoso intercâmbio e fez um uso da internet que 
possibilitou ligar dois mundos separados pelo oceano.

A experiência é bastante consistente. O fato de terem contato 
direto com um país africano, fez com que o envolvimento dos 
alunos e familiares fosse intenso.
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Conhecendo a Nação Fulni-ô –
Vencendo Preconceitos

Graças a Deus a discriminação está diminuindo, 
a discriminação vai acabar.

Palavras do Cacique Fulni-ô João de Pontes, ao 
fi nal da missa católica, na abertura do ritual do 

Ouricuri, em 04/09/2005.

A ESCOLA

Escola Coronel Nicolau Siqueira
Águas Belas, PE

Os Professores

Roberto Malta de Melo, Andréa Santos, Emilianne Malta, Jailma 
Bezerra, Ana Paula Reis, Ana Paula Santos, Edsângela Alves, 
Fernanda Ferreira, Jéferson de Sá, Kleber Robério, Marcelo 
Quintino, Marlene Vilela, Maria Mônica, Natália Juliana, Nilton Cruz 
e Socorro Pereira

Os Desafi os

Divulgar e valorizar a cultura indígena.
Minimizar o preconceito racial e cultural.
Conhecer o contexto histórico do povo Fulni-ô.

As Estratégias

Sensibilizar através de apreciação de músicas da tribo Fulni-ô.
Visitar a aldeia indígena Fulni-ô e ao ritual do Ouricuri.
Entrevistar crianças e adultos Fulni-ôs sobre hábitos, costumes, 

religiosidade, língua, esportes, entre outras atividades.
Pesquisar em fontes diversas (revistas, livros, internet e outros).
Utilização do laboratório de informática.

As Ações Práticas

 Visitas ao aldeamento indígena.
 Entrevistas com índios Fulni-ôs.
 Palestras nas escolas dos Fulni-ôs.
 Exposição de artesanato indígena.
 Exibição de danças indígenas Fulni-ô.
 Elaboração de peça teatral.
 Exposição dos trabalhos dos alunos.
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“ “

A Conquista

Pode ser documentada a partir do olhar de Isnar Pontes, aluno 
Fulni-ô, do 3º EM B:
“Foi de grande importância para nós, que somos índios Fulni-

ô, porque mostrou para boa parte da sociedade de Águas Belas 
que nós, índios, podemos viver em harmonia com os não-índios, 
independente de diferenças culturais, religiosas, lingüísticas e de 
diferentes maneiras de viver”.

A Voz do Especialista

O projeto ajudou a romper com preconceitos e a criar um 
espaço de interação no qual a comunidade Fulni-ô se sentiu 
reconhecida e valorizada pela escola.

O trabalho revelou um compromisso com a luta contra o 
racismo e a discriminação e apontou caminhos para sua 
superação. 
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Aprendendo a Conviver com a 
Diversidade Racial

Aprender a conviver com a diversidade racial é 
contribuir na formação de uma sociedade justa, 
igualitária, consciente de que ser diferente não 

signifi ca ser desigual!

A ESCOLA

E. M. João Evangelista V. de Almeida
Campo Grande, MS

Os Professores

Eugênia Portela de Siqueira Marques, Maria Auxiliadora Rodrigues, 
Terezinha Sami Aragão, Edna Bazachi, Meire Aranega, Vanderci 
Zamae Winckler, Márcio Wunderlich Galvão, Fernando Gabriel 
Ferracini e Maria Aparecida Vignoli

Os Desafi os

Eliminar atitudes de preconceito e discriminação no ambiente 
escolar, pela conscientização dos alunos de que ser diferente não 
signifi ca ser inferior.
Subsidiar o trabalho docente, a fi m de que a discussão sobre a 

temática étnico-racial fosse abordada em todas as disciplinas.
Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a história e 

contribuição da população negra para a 
construção da nação brasileira.
Estimular o convívio e o respeito às 

diferenças.

A Estratégia

Foram realizadas aulas 
expositivas, pesquisas, dinâmica 
em grupo, entrevistas, 
seminários, debates, estudos 
de caso (discriminação 
contra jogadores, cantores, 
empregados), elaboração (pelos 
alunos) de um documento 
abordando a temática discutida 
no período e a eleição da melhor proposta para 
continuidade do projeto.
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“

“
As Ações Práticas

 Apresentação e discussão do vídeo Vista minha pele.
 Pesquisas e apresentações de seminário sobre a Declaração de 
Durban.

 Estudo sobre o signifi cado de conceitos e fatos como ações 
afi rmativas, discriminação racial, xenofobia, intolerância, 
preconceito, grupo étnico-racial, diversidade étnico-racial, 
cultura, comunidades quilombolas, diáspora, lei 10.639/2003, 
anemia falciforme.

 Análise de gráfi cos que demonstrem a desigualdade racial no 
Brasil.

 Leitura sobre a África e confecção de cartazes.
 Palestras de conscientização.
 Eventos na escola (teatro, concurso de rap ou paródia 
envolvendo a temática).

 Palestras sobre a saúde da população negra.
 Entrevistas sobre preconceitos e discriminação.
 Culminância do trabalho: apresentação das defesas dos textos 
elaborados pelos alunos.

As Conquistas

Conscientização dos professores sobre a necessidade de a 
escola desenvolver projetos que abordem essa temática, a fi m 
de discutir o mito da democracia racial no Brasil, desconstruir 
conhecimentos que inferiorizam as diferenças e contribuir na 
formação da identidade de alunos negros e não-negros para que 
possam ser cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na luta 
pela igualdade.

A Voz do Especialista

Trabalho excelente! Muito bem articulado em conteúdos e 
abordagens.
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