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Apresentação

Foi a ação resoluta e competente destes trabalhadores da 
educação que permitiu ao CEERT lançar a ideia do prêmio há 
sete anos e desde então realizar cinco edições consecutivas, 
num intervalo médio de ano e meio cada, sendo que a quarta 
edição (penúltima) encontra-se retratada neste caderno que ora 
tornamos público.

O prêmio cresceu em abrangência geográfica e profundidade 
temática e CEERT cresceu lendo, analisando e aprendendo com as 
experiências relatadas pelos educadores.

Não menos verdadeiro é o fato de que o crescimento do prêmio 
deve ser creditado também ao valioso e permanente apoio 
de parceiros como o Grupo Santander e, especialmente na 
quarta edição, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial/Presidência da República – SEPPIR, que 
acreditaram no projeto. A eles endereçamos nosso muito 
obrigado!

Normalmente a palavra apoio é empregada no sentido de 
numerário, dinheiro, mas a quarta edição do Prêmio mostrou 
que o apoio político, a atuação local, o apoio logístico são tão 
importantes quanto o recurso financeiro. 

Por isso agradecemos às entidades negras, entidades de professores 
(as), ONGs, coordenadorias e assessorias de promoção da igualdade 
racial vinculadas a prefeituras e governos estaduais, instituições 
acadêmicas e militantes de todas as regiões do país que nos 
ajudaram a descentralizar o trabalho de divulgação do edital do 
prêmio. As estatísticas sobre a desconcentração regional do prêmio, 
que o (a) leitor(a) encontrará nesta publicação, falam por si sobre a 
seriedade e competência dos parceiros regionais do CEERT. 

Nossa primeira palavra de agradecimento destina-se 
aos escritores mediatos deste livro: os educadores e 
educadoras brasileiras que cotidianamente empenham-se 
na valorização da diversidade e na promoção da igualdade 
étnico-racial no ambiente escolar.
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Ao examinar as experiências o (a) leitor(a) irá constatar 
aquilo que no CEERT há muito já aprendemos: sem o 
engajamento, o aprendizado e o comprometimento pessoal 
dos educadores não é possível para o Brasil construir uma 
política educacional igualitária, que prepare crianças e jovens 
para valorizarem a diversidade e construírem uma sociedade 
em que a democracia racial seja um fato não um mito.

No nosso entendimento uma política educacional igualitária 
quer significar mais do que o ensino da História e da Cultura 
Afro-brasileira e seu alcance não se restringe à escola. Ele 
perpassa o sistema educacional como um todo, a pedagogia, 
o currículo, as práticas pedagógicas, os projetos político-
pedagógicos, a política do livro escolar, o financiamento da 
educação, o controle social da política educacional, enfim, 
o conjunto de marcos legais, valores e atores que dia a dia 
executam o serviço público denominado educação.

Mas é possível pensar que dentre estes tantos fatores há 
um determinante, estratégico, condição sine qua non para 
o sucesso da empreitada: a sensibilização e engajamento 
pessoal dos educadores e o gestores.

Dizemos sensibilização porque a temática da educação 
igualitária ou do papel da educação escolar na desconstrução 
dos estereótipos e preconceitos propagados pela educação 
social requer mais do que concordância com leis ou com 
declarações solenes de valorização da diversidade. Requer 
atitude, compromisso, grandes e pequenos gestos no 
cotidiano das creches, pré-escolas e escolas.

Ao tratarmos deste assunto estamos quase sempre 
tratando de nós mesmos, da nossa constituição como 
pessoa, das narrativas que no dia a dia realimentam ideias 
preconcebidas que a sociedade produz e a educação escolar 
tende a reproduzir.

Por isso dizemos que não basta concordar: é preciso acreditar 
na ideia de que a educação pode, sim, transformar valores, 
ideias e ajudar a construir um mundo em que nossas crianças 
não sintam vergonha de seu corpo ou da história de seu povo 
porque descende de africanos ou indígenas.

Ao examinar o conteúdo deste livro o (a) leitor(a) irá verificar 
que há muito o Brasil conta com um vigoroso protagonismo 
de educadores e educadoras, que motivados unicamente pela 
ética pessoal e profissional assumiram a tarefa nem sempre 
fácil de educar para a valorização da diversidade e para a 
igualdade étnico-racial.

Ao poder público e à sociedade cabe agregar esforços 
governamentais, orçamento público e participação da 
sociedade com este protagonismo para que o pais possa 
avançar na construção de uma sociedade mais igualitária e 
menos preconceituosa.

Se a memória do prêmio for capaz, ainda que em pequena 
escala, de tornar público o monumental e inovador esforço de 
educadores(as) brasileiros(as) na construção de uma educação 
igualitária, nós do CEERT consideraremos que a missão tem 
sido cumprida.

Por isso entregamos aos nossos parceiros e leitores(as) este 
registro, para que o aprendizado daquilo tudo que tem sido 
feito possa impulsionar tudo aquilo que temos a fazer pela 
frente, juntos, educadores, governos e sociedade.

Prof. Dr. Hédio Silva Jr.
Diretor-Executivo CEERT
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Os principais projetos que desenvolve estão ligados ao 
acesso da população negra à justiça, à promoção do 
direito de igualdade racial e de gênero, liberdade de 
crença, implementação de políticas públicas, educação, 
saúde e relações de trabalho. Além disso, assessora 
órgãos governamentais, instituições públicas, privadas 
e movimentos sociais nas áreas de formação política, 
educacional e jurídica, capacitação de pessoal e produção de 
materiais didático-pedagógicos. 

O CEERT conta com uma equipe técnica, administrativa 
e de pesquisadores formada por advogados, contadores, 
educadores, geógrafos, sociólogos, psicólogos, assistentes 
sociais e gestores de pessoal. 

Trata-se de um grupo altamente qualificado e apto à gestão, 
pesquisa, formulação e diagnóstico de políticas públicas e 
sociais, planos e programas de promoção da igualdade em 
empresas, escolas, secretarias e órgãos públicos em geral.

Experiências do CEERT na área de educação

O programa de educação do CEERT subdivide-se em quatro 
áreas complementares:

1.  Assessoria a órgãos públicos e secretarias de educação para 
o treinamento de educadores, visando tratar o tema da 
diversidade humana em sala de aula;

Sobre o
 CEERT

O CEERT · Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades, fundado em 1990, é uma organização 
não governamental, apartidária e sem fins lucrativos, 
cuja missão é combinar a produção de conhecimento 
com programas de treinamento e intervenção, 
comprometidos com a igualdade de oportunidades, 
tratamento e a superação do racismo, de todas as 
formas de discriminação e intolerância. 
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2.  Produção de pesquisas sobre diversidade racial nos conteúdos 
curriculares, nas relações escolares e na gestão da educação;

3.  Produção de materiais didáticos e paradidáticos sobre 
diversidade humana e igualdade racial;

4.  Gestão do prêmio Educar para a Igualdade Racial. 

O programa pretende contribuir para a diminuição das 
taxas de evasão escolar das crianças e adolescentes negros, 
decorrente, entre outros fatores, da hostilidade racial que estes 
experimentam na escola, comprovada por estatísticas e estudos 
feitos por institutos governamentais e centros universitários 
das principais regiões do país. 

No limite, portanto, o programa tem como objetivo contribuir 
para a adoção de políticas educacionais comprometidas com a 
valorização da diversidade humana e a promoção da igualdade 
étnico-racial.

O foco principal do CEERT são os processos de formação para 
a rede pública de ensino. O objetivo consiste em desenvolver 
conteúdos, metodologias e programas para capacitar educadores 
a lidarem com a temática da diversidade étnico-racial na sala de 
aula e no ambiente escolar, com ênfase na diversidade humana e 
pluralidade cultural e religiosa.

Em São Paulo e Campinas, por exemplo, o CEERT formou cerca 
de 1.800 profissionais de educação das redes públicas de 
ensino, além de coletar informações, construir indicadores e 
desenvolver metodologias para a implementação dos arts. 26A 
e 79B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB.

Breve histórico de uma iniciativa exitosa: 
o prêmio “Educar Para a Igualdade Racial”

O prêmio “Educar para a Igualdade Racial: Experiências de 
Promoção da Igualdade Étnico-racial em Ambiente Escolar” 
é reconhecido no âmbito do MEC como uma das principais 
ações realizadas pela sociedade civil para promoção da 
igualdade étnico-racial na educação. Além disso, o prêmio 
tem tido papel de destaque para a implementação da LDB, 
especialmente seus arts. 26A e 79B.

O prêmio é uma iniciativa do CEERT (Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades), que envolve uma 
importante parceria com o Grupo Santander, e tem por 
objetivo identificar, difundir, reconhecer e apoiar práticas 
pedagógicas e de gestão escolar comprometidas com a 
garantia de uma educação de qualidade para todos(as) e, 
mais especificamente, com a valorização da diversidade 
étnico-racial e a superação do racismo. Sua realização é 
bianual e podem concorrer práticas pedagógicas e de gestão 
na Educação Infantil, Ensino Fundamental séries iniciais (1ª 
a 5ª) e finais (6ª a 9ª) e Ensino Médio, desenvolvidas até dois 
anos antes da data de abertura do edital. 

Ao longo das quatro primeiras edições, o prêmio Educar 
para a Igualdade Racial reuniu um acervo de mais de 1.000 
práticas escolares, voltadas à valorização da diversidade e 
promoção da igualdade racial na educação. Fazem parte 
desse conjunto, experiências desenvolvidas em todos os 
estados do país, revelando um Brasil múltiplo em proposições 
pedagógicas.

O acervo reflete também a diversidade étnico-racial que 
caracteriza nossa sociedade, com práticas pedagógicas sobre 
África, africanos e afro-brasileiros, povos e nações indígenas – 
Kadiwéu, Tuyuka, ciganos, japoneses, populações quilombolas, 
população migrante. Como exemplo dessa diversidade 
destaca-se um projeto pedagógico no semi-árido que estudou 
a qualidade da água em uma comunidade quilombola e uma 
experiência de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que 
alfabetizou os estudantes na língua Tuyuka, contribuindo 
dessa forma para a preservação da língua e cultura desse 
grupo étnico. 

1ª Edição
Em 2002, ano de sua primeira edição, o prêmio Educar 
para a Igualdade Racial teve como principal objetivo 
estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
e a inclusão da temática étnico-racial nos projetos 
políticos pedagógicos das escolas. Desde os anos de 1970, 
ativistas da luta pela igualdade racial e integrantes do 
movimento negro de todo Brasil têm conhecimento de 
ações desenvolvidas por educadores(as) que abordam a 
temática sobre África e afro-brasileiros.
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Entretanto, a maioria dessas práticas era pouco conhecida e 
divulgada, em que pese sua importância enquanto ações de 
resistência e luta contra o racismo em ambiente escolar. Faltavam-
lhes visibilidade e mapeamento, bem como o reconhecimento 
público dos educadores.

Dessa forma, a primeira edição do prêmio Educar para a Igualdade 
Racial nasceu do sonho de mapear e impulsionar ações de 
educadores(as). Partiu de uma concepção que busca integrar duas 
dimensões indissociáveis do esforço pela superação do racismo: a 
valorização da diversidade como pré-requisito para a promoção da 
igualdade étnico-racial.

Na dimensão da promoção da igualdade étnico-racial avançou 
para além da denúncia, ao promover o reconhecimento de práticas 
pedagógicas e difundir os resultados positivos dessas intervenções 
conforme descrito pelas próprias educadoras1. Ao mesmo tempo 
investia no reconhecimento público dos(as) educadores(as) 
responsáveis por tais iniciativas. 

Na dimensão da valorização da diversidade, o prêmio Educar 
inovou ao eleger práticas finalistas e premiadas que tinham 
como objetivo o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais 
em ambiente escolar. Essas práticas reafirmam a existência de 
hierarquias étnico-raciais nas escolas, reproduzindo o modelo 
predominante de convivência em nossa sociedade. 

Sem sombra de dúvidas o reconhecimento público conferido pela 
premiação, somado à divulgação dos resultados obtidos pelos 
educadores(as) junto aos seus educandos foram os principais 
estímulos à participação de novos trabalhos na 2ª edição.

2ª Edição
A 2ª edição do Educar para a Igualdade Racial no ano de 2004 
manteve a mesma concepção da primeira: a valorização da 
diversidade e a promoção da igualdade étnico-racial. Porém, 
ampliou seus objetivos incluindo a referência aos arts. 26A e 79B 
da LDB como um critério de seleção das concorrentes.

A Lei 10.639/2003 alterou a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 9.394/96) em seu artigo 26A e 79B ao instituir a 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-

1 · Ver os catálogos das três primeiras edições.

brasileira em todas as instituições de educação básica do 
país. Foi promulgada em janeiro de 2003 pela Presidência 
da República e regulamentada pelo Conselho Nacional de 
Educação em junho de 2004.

Ao incluir a referência a LDB alterada pela Lei 10.639/03 
como um dos critérios de seleção, o prêmio Educar para 
a Igualdade Racial passa a se constituir como uma das 
principais ações desenvolvidas pela sociedade civil em direção 
à implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e Africana.

Do mesmo modo, a LDB alterada pela Lei 10.639/03 fortaleceu 
o prêmio contribuindo para o aumento do número de inscritos, 
visto que passou a ser utilizada como argumento legal por 
educadores(as) que enfrentavam resistências institucionais 
diante da temática étnico-racial e a partir de então sentiram-
se mais encorajados a tomar iniciativas neste campo. 

Outra novidade da 2ª edição foi a inclusão do ensino médio 
como campo de atuação elegível, fato este que possibilitou ao 
prêmio alcançar as duas extremidades críticas da Educação 
Básica no Brasil.

3ª Edição
A 3ª edição, revigorada pela participação do Ensino Médio, 
foi em números absolutos a que apresentou maior número 
de inscrições (393), com a participação de 23 dos 27 estados 
e Distrito Federal. Paradoxalmente ocorreu uma diminuição 
de inscrições na Educação Infantil, fato que contribuiu para 
mudanças ocorridas na 4ª edição. 

Qualitativamente a 3ª edição registrou excelentes e 
inovadoras práticas pedagógicas evidenciando de um lado 
o aprimoramento decorrente inclusive dos editais e dos 
pressupostos das duas primeiras edições do próprio prêmio. E 
de outro lado a ampliação do repertório dos(as) educadores(as) 
decorrente do impacto da LDB alterada pela Lei 10.639/03, mais 
precisamente, do debate que se formou em torno dela. E que 
teve as organizações negras como principais interlocutoras dos 
governos federal, estaduais e municipais. 
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Após o encerramento da 3ª edição do prêmio “Educar para 
a Igualdade Racial: Experiências de Promoção da Igualdade 
Étnico-racial em Ambiente Escolar”, a parceria CEERT e Banco 
Real (atualmente, Grupo Santander), promoveu a realização 
de uma pesquisa com protagonistas das práticas pedagógicas 
premiadas nas três primeiras edições objetivando observar o 
impacto da premiação, os efeitos institucionais e outros efeitos 
que pudessem aprimorar o processo de premiação. 

Em linhas gerais, os resultados verificados foram bastante 
positivos considerando os três eixos de análise pesquisados: 
educador(a), estudante e escola. Os principais aspectos 
positivos observados foram:

1 Melhoria do desempenho escolar; 

2 Diminuição das faltas; 

3 Relações inter-pessoais2 mais respeitosas em todo ambiente 
escolar; 

4 Melhoria da relação escola e responsáveis pelas crianças;

5 Maior visibilidade dos(as) educadores(a responsáveis pela 
prática pedagógica;

6 Exposição positiva da escola em veículos de comunicação e 
junto às Secretarias Municipais de Educação.

Como resultado negativo, a pesquisa mostrou a existência 
de certa descontinuidade no desenvolvimento das práticas 
pedagógicas na maior parte das escolas pesquisadas. 

A conclusão da pesquisa, em que pesem os resultados 
positivos, apontou para o fato de as práticas pedagógicas 
acontecerem muito mais por iniciativa individual do(a) 
educador(as) do que por ação pedagógica institucional. Em 
outras palavras, a pesquisa diagnosticou que as práticas 
pedagógicas sobrevivem, em sua grande maioria, quase que 
exclusivamente pela iniciativa individual do educador e não 
como um projeto político pedagógico da escola.

2 · De acordo com levantamento realizado pelo CEERT junto ao acervo de práticas ped-
agógicas do prêmio Educar para a Igualdade Racial, 40% dos(as) educadores(as) finalistas e 
premiados no Ensino Fundamental (séries iniciais) apontam para as relações interpessoais, 
com predominância da relação estudante/estudante, seguida da relação escola/comuni-
dade e estudante/professor, como a principal causa motivadora do desenvolvimento da 
prática pedagógica.

4ª Edição
De posse dessas informações, a parceria CEERT e Grupo 
Santander promoveu novas mudanças na 4ª edição do prêmio. 
Uma das mais importantes foi a criação da categoria “Escola” 
como forma de superar a baixa institucionalização das 
práticas pedagógicas no interior das escolas. 

Até então eram elegíveis ações protagonizadas individual 
ou coletivamente por educadores (as), sem que houvesse 
maior preocupação com programas e ou ações executadas 
diretamente pela gestão escolar.

No caso da gestão escolar, preocupada e em sintonia com o 
monitoramento contínuo e com a avaliação de suas próprias 
ações no que diz respeito à institucionalização da LDB 
alterada pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que fortaleça 
processos, instâncias e mecanismos de controle e participação 
social estabelecidos pela LDB, que assegura a participação da 
sociedade como fator primordial para garantia da qualidade 
e no controle social. Ao mesmo tempo, também é preciso 
que sejam feitos investimentos na formação continuada, 
na aquisição e revisão do material didático disponível, 
assim como no fortalecimento dos marcos legais relativos à 
educação para a promoção da diversidade étnico-racial.

A partir desta edição buscou-se premiar, incentivar e apoiar 
iniciativas institucionais desenvolvidas diretamente pela 
e com a gestão escolar e orientadas para a valorização da 
diversidade e promoção da igualdade étnico-racial. 

Em última análise a nova sinalização emanada pelo 
edital passou a ser, grosso modo, a seguinte: interessa-
nos iniciativas espontâneas mas especialmente que esta 
espontaneidade seja paulatinamente substituída ou 
fortalecida por medidas institucionais.

Os resultados permitem-nos afirmar que o prêmio pode, 
deve e efetivamente vem cumprindo papel de estimular 
a progressiva institucionalização de práticas pedagógicas 
assumidas pela gestão de escolar.
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Uma singularidade desta edição foi que apenas 
professores(as) de escolas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (séries iniciais) puderam participar. Essa difícil, 
porém, necessária escolha deveu-se a três fatores:

1 Esses níveis escolares apresentaram o menor crescimento 

quantitativo nas inscrições da 2ª e 3ª edições;

2 A pouca atenção que esses níveis vinha despertando nos 

setores progressistas e nos movimentos sociais vinculados 

à luta pelo acesso, permanência e qualidade na educação 

brasileira;

3 E ainda pelo fato amplamente demonstrado de que os 

primeiros anos da vida educacional assumem importância 

capital no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor das 

crianças. Atributos fundamentais para o desenvolvimento de 

competências e habilidades futuras. 

Outra particularidade da 4ª edição foi a abrangência do 
prêmio, que momentaneamente deixou de ser nacional e 
ficou circunscrita ao Estado de São Paulo. Essa alteração foi 
feita com o objetivo de permitir o monitoramento in loco 
e minucioso de escolas escolhidas entre as premiadas para 
serem acompanhadas pelo período de doze meses – outra 
inovação do edital da quarta edição.

Além da pesquisa, outros fatos impulsionaram as mudanças 
na 4ª edição do prêmio “Educar”. O primeiro deles foi a ação 
pioneira que o CEERT protagonizou junto ao Ministério Público 
Federal para que este provocasse alguns municípios da região 
metropolitana do Estado de São Paulo a respeito das medidas 
tomadas para a implementação da LDB alterada pela Lei 
10.639/03.

Essa ação do CEERT desencadeou iniciativas semelhantes em 
várias cidades do país, impulsionando a implementação da 
Lei. Esse fato credenciou a instituição a compor o Grupo 
de Trabalho Interministerial de elaboração do Documento 
de Referência para construção do Plano Nacional de 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana3.

Também concorreram para o progressivo aprimoramento 
do edital do prêmio a ampliação de iniciativas de formação 
continuada destinadas a gestores(as) e educadores(as) 
realizadas em todo Brasil e a ampliação da produção de 
material didático sobre a temática da educação igualitária, 
leia-se valorização da diversidade e promoção da igualdade 
étnico-racial no sistema educacional. 

Por fim, vale a pena destacar que ao longo dos últimos 
anos, desde sua primeira edição, o prêmio “Educar para a 
Igualdade Racial” consolidou-se como instância singular 
de congregação de educadores(as) ávidos(as) em trocar 
experiências e conhecimentos. Hoje faz parte da agenda 
de ações educativas do país. O anúncio da abertura das 
inscrições é aguardado com entusiasmo por educadores(as) 
do Brasil inteiro. Essa expectativa não é motivada apenas 
pela premiação mas, principalmente, pela oportunidade que 
o prêmio Educar oferece aos participantes de apresentar 
seus trabalhos, metodologias e resultados alcançados a um 
público amplo, composto por educadores(as), especialistas, 
pesquisadores estudantes, mães, pais e toda a sociedade. 

3 · É  um documento fruto de seis encontros denominados diálogos regionais  norte, nor-
deste (2), sudeste, sul, centro-oeste que orienta sobre a Implementação da Lei 10.639/2003. 
Tem como finalidade a institucionalização da implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais, maximizando a atuação dos diferen-
tes atores (Secretarias e Conselhos de Educação, MEC, Unidadades Escolares, etc) por meio 
da compreensão e do cumprimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e da Resolução 
CNE/CP 01/2004.
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 Memorial da 4ª Edição

 “…a educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto 
pode estar a serviço da decisão, da transformação do mundo, 
da inserção crítica nele, quanto à serviço da imobilização, da 
permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos 
seres humanos à realidade tida como intocável”.

 (Paulo Freire)

Com abrangência exclusivamente estadual, a 4ª edição do 
prêmio “Educar para a Igualdade Racial” recebeu inscrições 
advindas de várias regiões do Estado de São Paulo, num total 
de 182, abrangendo as categorias “Professor” e “Escola” da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Os participantes 
tiveram a opção de se inscrever pelo site do CEERT 
(www.ceert.org.br) ou por meio do envio da ficha de inscrição 
pelo correio. 

Imediatamente após a etapa de inscrição, iniciou-se a 
fase de triagem das práticas concorrentes, em que as 
informações prestadas foram checadas. Terminada essa fase, 
as práticas foram encaminhadas para o grupo de pareceristas, 
formado por especialistas, profissionais, estudioso(as) se 
pesquisadores(as) em educação, responsáveis pela indicação 
das práticas finalistas. 

As experiências finalistas foram examinadas cuidadosamente 
por dois pareceristas. As dezesseis práticas mais bem 
avaliadas receberam a solicitação de envio de material 
complementar, como fotos, vídeos e outras produções, que 
foram analisadas conjuntamente aos relatos pelo júri final.

O júri final foi composto por membros de instituições parceiras 
do CEERT: Grupo Santander, Ação Educativa, Ashoka, Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/
MEC, Coordenadoria de  Educação Infantil/Secretaria de 
Educação Básica/MEC, UNESCO, Secretarias Municipais de Belo 
Horizonte e Osasco, CENPEC e Instituto Paulo Montenegro. 
Nessa ocasião, foram selecionadas oito experiências para 
premiação nas categorias “Professor” e “Escola” nos níveis 
Educação Infantil e Fundamental, séries iniciais. 

Total de Experiências Inscritas Por Edição
1ª Edição * (2002) 2ª Edição * (2004) 3ª Edição * (2006) 4ª Edição ** (2008)

210 314 393 182

Total: 1.099

* Edições Nacionais.  ** Edição com abrangência apenas no estado de São Paulo.

Detalhamento das Inscrições da 4ª Edição
Categoria Professor

Educação Infantil

Ensino Fundamental I

30

95

Categoria Escola

Educação Infantil

Ensino Fundamental I

19

38

Total 125 Total 57

A 4ª edição foi marcada por várias inovações visto que alguns 
dos principais objetivos, como o aumento do número de 
práticas em Educação Infantil e Ensino Fundamental I foram 
alcançados, conforme descrito nos quadros acima.
 
Considerando os números totais das edições anteriores, todas 
nacionais, o 4º prêmio (estadual) representa 87% do total de 
inscrições do 1° prêmio, é maior que o total de inscrições da 
região sudeste (105 ou 50%) no 2º prêmio é pouco menor 
(184 ou 46,8%) que a região sudeste no 3º prêmio.

Patentemente associados às características socioeconômicas 
do estado mais rico do país, como maior acesso a informações 
e meios digitais, maior oferta de cursos, debates e recursos, os 
números da 4ª edição expressam o trabalho e o compromisso 
de educadores(as) e gestores(as) sensíveis à temática e 
conscientes da importância da educação na mudança de 
atitudes e valores e na transformação das desigualdades de 
natureza étnico-racial. 

Ao mesmo tempo, expressam a importância da gestão 
governamental e pública da educação para o sucesso de 
ações de superação do racismo e de promoção da igualdade 
racial. Esse fato é demonstrado pelo sucesso quantitativo e 
qualitativo da 4ª edição que contou com o apoio do governo 
federal por meio da SECAD/MEC e COEDI/MEC, do governo do 
estado por meio da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo e do governo do município por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo. Esses apoios foram 
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fundamentais e decisivos para o êxito do prêmio, revelando que 
as ações articuladas  e cooperadas entre as diferentes esferas 
de governo são imprescindíveis ao sucesso de toda política 
afirmativa.

Professores Inscritos Segundo o Sexo
Sexo 1ª Edição 2ª Edição 3ª Edição 4ª Edição

Maculino 33 (15,7%) 48 (15,2%) 66 (16,8%) 10 (5,5%)

Feminino 177 (84,3%) 266 (84,8%) 327 (83,2%) 172 (94,5%)

Professores Inscritos Segundo a Cor-Raça
Cor-Raça * 1ª Edição 2ª Edição 3ª Edição 4ª Edição ***

Negra ** 45,7 % 49,3 % 52,1 % 34,6 %

Branca 51,9 % 48,7 % 44,8 % 63,2 %

Indígena 1,0 % 0,7 % 1,5 % 0,8 %

Amarela - 1,3 % 1,5 % 5,2 %

Sem Resposta 1,4 % Obrigatória Obrigatória Obrigatória

* Categorias utilizadas pelo IBGE.  ** Somatório das categorias Preto e Parda.  
*** Edição com abrangência apenas no estado de São Paulo. 

A educação básica é uma atividade exercida quase que 
exclusivamente por mulheres conforme ilustram os dados 
da 4ª edição. O número de homens à frente das práticas 
mantinha-se constante até a 3ª edição do prêmio, diminuindo 
expressivamente nesta edição em que a abrangência foi 
circunscrita ao Estado de São Paulo e em que houve aumento 
do número de inscrições de educação infantil, nível escolar 
em que a participação masculina, lamentavelmente, é muito 
incipiente. Esse fato certamente deriva da conhecida tanto 
quanto lamentável premissa machista que concebe o cuidado 
de crianças em creches e pré-escolas como atividade feminina 
e de menor prestígio.

Já a distribuição raça/cor mantém certo equilíbrio entre 
professores negros e brancos, sendo que a cada edição 
há um leve aumento para negros, modificado apenas 
na edição estadual, mas acompanhando o percentual 
de população negra do Estado. Na categoria “Escola” a 
predominância branca (gestoras) no número de inscrição, 
pode indicar que há poucos negros na gestão ou uma 
autoclassificação equivocada.

Amarelos e indígenas acompanham sua proporcionalidade 
demográfica, crescendo o número de inscrições a cada prêmio 
e diminuindo drasticamente na 4ª edição, de acordo com a 
representação populacional no Estado de São Paulo.

A partir desses dados, pode-se afirmar que a educação 
igualitária espelha um protagonismo que permeia grupos 
de homens e mulheres, negros e brancos, acompanhando a 
representação destes segmentos na população e tendo os dois 
principais grupos (brancos e negros) com peso equilibrado na 
ação político-pedagógica que envolve a temática.

Curso de Formação para Professores(as) 
Finalistas

Inicialmente vale lembrar que todas as experiências recebidas 
no período estabelecido em edital passam por uma triagem 
na qual são checadas as informações e condições necessárias 
para a validação da inscrição. 

Superada esta etapa as experiências são encaminhadas para 
pareceristas de reconhecida experiência nas áreas de educação 
e temática étnico-racial – pelo menos dois especialistas 
emitem pareceres individuais acompanhados de comentários 
e recomendações. Após esta fase são eleitas as práticas 
pedagógicas e de gestão finalistas as quais são submetidas a 
um júri final responsável pela escolha das práticas premiadas. 

Com o propósito de retribuir o esforço dos(as) professores(as) 
responsáveis pelas experiências que conseguem alcançar a 
penúltima fase do processo seletivo – logrando-se finalistas 
– CEERT e Grupo Santander instituíram uma homenagem 
singela mas que foi recebida com entusiasmo e extrema 
satisfação pelos beneficiários: todos os(as) finalistas foram 
convidados(as) para participar da solenidade de premiação e 
de um curso de formação ministrado diretamente pela equipe 
do CEERT e consultores, para o que o CEERT forneceu passagens 
aéreas e diárias por três dias em São Paulo.

Na 4ª edição o curso foi realizado na sede do Grupo 
Santander, em São Paulo, e teve como objetivo discutir e 
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aprimorar assuntos relacionadas a temática étnico-racial 
com a mediação de especialistas no tema. No primeiro dia 
foram realizadas palestras seguidas de debate sobre os temas 
Diversidade Étnico-racial na Educação, com Antonio Carlos 
(Billy) Malachias e Continente Africano: Abordagem Histórica, 
com Marcelo Fontana. Os participantes tiveram a oportunidade 
de compartilhar suas experiências em grupo e assistir à 
apresentação feita pela professora Cátia L. do Nascimento da 
prática “Descobrir a leitura e a Igualdade Racial: um desafio 
possível”, realizada no CEI Roberto Arantes Lanhoso/Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo. Neste mesmo dia foi 
realizada ainda uma atividade em grupo sobre trabalho com 
literatura afro-brasileira na escola, com a Profa. Dra. Lucimar 
Rosa Dias (CEERT/UFMS) e Jean Tadeu de Melo. 

No dia seguinte os professores e gestores participaram da 
palestra Música Africana e Afro-brasileira, com Salloma 
Salomão Jovino da Silva e duas mesas-redondas. De 
manhã, foi possível compartilhar as experiências finalistas 
em educação infantil, com a mediação de Rita Coelho, da 
Coordenadoria Geral de Educação infantil do MEC. Outra 
mesa-redonda, coordenada por Maria de Salete Silva, do 
UNICEF, teve como tema as experiências de promoção da 
igualdade racial no Ensino Fundamental.

Curso no Grupo Santander

Curso no Grupo Santander
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Parceiros para a Formação de Professores(as) 

Desde a primeira edição do prêmio Educar para a Igualdade 
Racial, em 2002, o CEERT mantém uma parceria com o SESC-

SP para diferentes atividades, como oficinas, exposições e a 
solenidade de premiação. Em 2008, foram realizadas diversas 
atividades com a temática étnico-racial nas dependências do 
SESC Pompéia, que contaram com a presença de cerca de 750 
pessoas, entre educadores(as), artistas e estudantes. 



Solenidade - Nei Lopes

Solenidade - Espaço 
Livraria Sobá

Exposição de banners

Solenidade - Samba do Baú

Exposição digital de práticas pedagógicas
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Convite da Premiação

Solenidade de Premiação

A solenidade de premiação foi realizada nas dependências do 
SESC Pompéia, em São Paulo, no dia 18 de setembro de 2008.

Como sempre acontece, a solenidade de premiação, isto é, o 
momento em que o(a) professor(a) responsável pela prática 
recebe o prêmio é marcado por grande emoção.

Compareceram ao evento cerca de 600 pessoas entre 
educadores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as), 
representantes de órgãos governamentais e do movimento 
social. Entre os participantes estavam Elisa Lucas Rodrigues, 
presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra do Estado de São Paulo e Giovanni Harvey, 
Subsecretário de Políticas de Ação Afirmativa da SEPPIR. A 
noite foi coroada com os shows do grupo musical Samba do 
Baú e do cantor e compositor Nei Lopes.



Acompanhamento das Escolas

Essa atividade foi prevista pelo prêmio Educar em sua 4ª 
edição com o objetivo de buscar a apreensão do passo-
a-passo intraescolar em direção à institucionalização de 
práticas pedagógicas e de ações de implementação das 
Diretrizes Curriculares para o Ensino de História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana desenvolvidas em unidades escolares.

A 4ª edição do Educar para a Igualdade Racial conferiu 
premiações para quatro escolas, dentre as oito finalistas 
concorrentes na categoria gestão escolar. Entre as
selecionadas, uma de Educação Infantil e outra do Ensino 
Fundamental I foram indicadas pelo júri do prêmio para serem 
acompanhadas pelas equipes do CEERT e do Grupo Santander 
por um período de doze meses.

Apesar de fazer parte da premiação oferecida (valor em 
dinheiro, formação sobre a temática e kit de livros), o 
acompanhamento se distingue por ser simultaneamente 
uma premiação e uma estratégia para apreensão de saberes 
produzidos pelas escolas. 

O acompanhamento possibilitou o contato das escolas com 
uma equipe de pesquisadores especialistas na temática 
étnico-racial em seus múltiplos recortes. E, como estratégia, 
permitiu a apreensão e difusão do passo-a-passo da gestão 
escolar em direção a ações de institucionalização de práticas 
pedagógicas e de implementação das Diretrizes Curriculares 
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da 
História Afro-brasileira e Cultura Africana. 

Os objetivos da premiação da categoria escola visaram 
identificar, incentivar e apoiar iniciativas institucionais 
praticadas por gestões escolares entre os anos de 2005 e 2007 
que, de algum modo, fortaleceram práticas pedagógicas sobre a 
temática étnico-racial. Já o objetivo geral do acompanhamento 
foi arrolar parâmetros para a implementação da LDB alterada 
pela Lei 10.639/2003 “no chão da escola”. 

Por institucionalização de práticas pedagógicas, a parceria 
entende um conjunto de ações, principalmente, mas não 

somente, ações normativas, colocadas em prática por gestões 
escolares. Dentre elas, merecem destaque a incorporação 
da temática étnico-racial pelo projeto político pedagógico; 
a destinação de horas relativas a atividades pedagógicas 
docentes para ampliação e aprofundamento do conhecimento 
sobre essa temática; a abertura da escola para a participação 
democrática das comunidades.   

Conhecer o fazer cotidiano da gestão escolar das premiadas, 
suas ações e práticas, os impactos dessas ações sobre os 
sujeitos escolares, as dificuldades, dilemas e contradições 
inerentes ao processo educacional como um todo e 
o de implementação das diretrizes curriculares mais 
especificamente foram os desafios do acompanhamento.

Uma das escolas eleitas para o acompanhamento foi o CEU 
EMEI Aricanduva4 da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, 
onde se desenvolvem desde 2006 ações de promoção da 
igualdade étnico-racial, materializadas no projeto “A Minha 
Identidade e a sua Identidade! Nossa Diversidade”; outra 
escola eleita foi a de Ensino Fundamental I, E.E. Bibliotecária 
Maria Luiza Monteiro da Cunha, da Rede Estadual de Ensino, 
com o projeto “Um pouco de nós, um pouco da África!”

As equipes do CEERT e do Grupo Santander definiram como 
objetivos gerais orientadores do acompanhamento: 

1 Institucionalização das práticas pedagógicas, entendida 
como a realização de um conjunto de ações e procedimentos 
intraescolares de apoio à continuidade, complementaridade às 
práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas; 

2 Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

A partir desses objetivos, a tarefa proposta para a Equipe 
de Educação do CEERT e do Grupo Santander foi “educar 
os sentidos por meio do olhar e da escuta” perceptivos 
dos(as) atores(as) e autores(as) das Unidades Educacionais 
– gestores(as), professores(as), funcionários(as), crianças e 
famílias – em relação ao ambiente escolar.

4 · Escola premiada na 3ª edição do prêmio Educar, na categoria professor educação infan-
til, com a prática pedagógica Vamos Brincar no Quintal. 
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As visitas às escolas destinaram-se a determinação dos 
indicadores a serem trabalhados no acompanhamento, a 
construção dos instrumentos de pesquisa para as Fases I e II e 
a aplicação dos instrumentos.

Detalhamento do acompanhamento

1 Alinhamento entre as equipes CEERT e Grupo Santander para 
definição de objetivos e replanejamento do acompanhamento;

2  Reformulação e construção do cronograma de trabalho do 
acompanhamento;

3 Visitas às escolas;

4 Definição dos indicadores trabalhados no acompanhamento;

5 Construção dos instrumentos de pesquisa para as Fases I e II;

6 Pré-teste, aplicação, sistematização e análise dos 
instrumentos.

Sistematização dos Instrumentos Fases I e II

1 Sistematização do material coletado;

2 Discussão dos dados coletados;

3 Avaliação quantitativa e qualitativa;

4 Tratamento preliminar dos dados;

5 Sistematização de conteúdo das perguntas abertas;

6 Organização em gráficos e tabelas;

7 Análise.

Aplicação dos Instrumentos Fase I

Nesta fase foram realizadas quatro visitas - duas em 
cada escola - com o objetivo de aplicar o instrumento de 
verificação. Leitura e avaliação dos registros institucionais de 
cada escola, dentre eles:

1 Projeto Político Pedagógico;

2 Atas de Reuniões;

3 Planos de Gestão;

4 Diários de Classe.

Também foram estabelecidos alguns passos metodológicos 
fundamentais para dar conta da tarefa, como definir entre 
envolvidos (escolas, CEERT e Grupo Santander) que o papel 
do acompanhamento não se tratava, em hipótese alguma, 
de intervenção ou ação de controle de qualquer tipo no 
ambiente escolar, mas sim de um acompanhamento in loco 
das ações que fizeram com que a escola se tornasse premiada 
por suas ações e práticas de promoção da igualdade racial, 
visando o aprimoramento e a difusão dessas ações e práticas.

Para melhor observar cada escola, selecionamos indicadores 
para cada um dos objetivos. Isso nos permitiu apreciar as ações 
incorporadas ao cotidiano de cada escola e aquelas ocasionais, 
ainda não incorporadas. A referência do acompanhamento foi 
a comunidade escolar como um todo, mas com foco nos(as) 
educadores(as) e nas crianças como protagonistas das ações.

Indicadores da Categoria Escola
Objetivos Gerais Objetivos Específicos

Incentivar e apoiar iniciativas 
institucionais praticadas pela gestão 
escolar que fortaleceram práticas 
pedagógicas desenvolvidas por 
professores(as).

Verificar o grau de institucionalização 
das práticas pedagógicas da escola.

Favorecer a  institucionalização de boas 
práticas.

Verificar o impacto das práticas no 
ambiente escolar.

Contribuir para a implementação da LDB 
alterada pela lei 10.639 e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana.

Verificar e qualificar mudanças 
consolidadas e intermitentes tendo 
como referência a comunidade escolar.

Fortalecer a democratização da política 
nacional de educação.

Identificar o passo-a-passo das boas 
práticas das escolas premiadas.

Fases do Acompanhamento 

O acompanhamento teve duas grandes fases:

Fase I Pesquisa e avaliação dos registros institucionais;

Fase II Pesquisa e análise junto à comunidade escolar 
(professores(as), gestores(as), pais / responsáveis e crianças).
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Resultados Fase I

1 O registro das ações desenvolvidas pelas escolas e presentes 
nos documentos oficiais foi considerado como a principal ação 
de institucionalização das práticas.

2 Construção dos Indicadores Fase I.

3 Os macro-indicadores acima formam os documentos/registros 
escolares verificados. Para cada um deles foi formulado um rol 
de temas que deveriam aparecer descritos nesses documentos 
escolares (indicadores)

CEU EMEI Aricanduva

1 O CEU EMEI Aricanduva apresenta registros consideráveis da 
institucionalização da prática referente ao projeto “A Minha 
Identidade e a sua Identidade! Nossa Diversidade”

2 Explícito nos objetivos, na concepção de educação e de criança

3 90% dos registros apresentam indicadores positivos em 
relação a LDB alterada pelas leis 10.639 e 11.645

Escola Bibliotecária

1 A E. E. Bibliotecária Maria Luisa Monteiro da Cunha tem formas 
diferentes de registrar as ações do projeto “Um Pouco de Nós, 
um Pouco de África”, relacionadas a características pessoais 
da gestão
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Indicadores
Indicador Tipo Descritor Verificação Instrumento

PPP 5 Resultado
Apto a medir a continuidade da prática 
pedagógica

Direção Escolar Questionário Sim / Não

HTPC 6 / JEIF 7 Resultado
Apto a medir a participação e formação dos 
professores

Coordenação e professores
Questionário a fim de extrair dados quantitativos 
e qualitativos. (Ex. Frequência em que ocorre as 
reuniões, o que se discute e se discutem o tema)

Plano de Ensino do 
Professor

Resultado focado no 
docente

Verificar se há a descrição das atividades 
diárias e o planejamento do professor em sala 
de aula

Professor Questionário Sim / Não

Registro das Práticas
Resultado focado no 
docente

Apto a medir se a prática aconteceu
Professor por meio das atas, 
diário e APM 8

Questionário Sim / Não

Apropriação dos 
Documentos

Processo

Ajuda a verificar o uso das normas (Ex. 
Documentos Nacionais: SECAD, COED e MEC; 
Documentos Estaduais: SEE; Documentos 
Municipais: SME.)

Coordenação e professores Questionário Sim / Não

5 · Projeto Político Pedagógico; 6 · Horário de trabalho Pedagógico; 
7 · Jornada Especial Integral de Formação; 8 · Associação de Pais e Mestres. 

2 Nesta escola 25% dos registros oficiais fazem referência a 
educação étnico-racial

3 Essas formas incomuns devem-se em parte à diferenciação que 
há entre as redes estaduais e municipais e não dificultam a 
implementação da LDB alterada pelas leis 10.639 e 11.645

Aplicação dos Instrumentos Fase II

Nesta fase foram realizadas 2 visitas em cada escola para 
aplicação dos instrumentos. Delimitamos o público com os 
quais iríamos trabalhar e os instrumentos a serem aplicados a 
cada público, sendo eles:

Instrumentos Aplicados a Cada Público

Público Instrumentos

Crianças Contação de histórias / Roda de Conversa

Pais Questionário

Gestão Questionário

Professores(as) Questionário

O segundo momento da pesquisa compreendeu a aplicação 
de questionário para três grupos escolares distintos nas duas 
escolas, a saber: grupo de pais/responsáveis, professores(as) 
e gestores(as), em que foram utilizados questionários com 
perguntas abertas e fechadas, que nos forneceram informações 



tanto objetivas quanto aspectos subjetivos das relações 
interpessoais em cada escola. O perfil e o bloco de perguntas 
e resultados dos grupos de entrevistados foram organizados 
da seguinte forma:

Perfil fase II – Pais e Responsáveis

1 No grupo pais e responsáveis, 44 foram entrevistados, destes, 
59% eram mulheres e 41% homens

2  Síntese em bloco de perguntas:

 2a Bloco de perguntas sobre a situação histórica e  
   atual da população negra no Brasil

 2b Bloco de perguntas sobre as ações afirmativas

 2c Bloco de perguntas sobre o projeto na Escola

Resultados

1 87% dos pais e responsáveis reconhecem a desigualdade de 
oportunidades entre negros e brancos

2 O continente africano é desconhecido para 100% dos 
entrevistados

3 11% dos entrevistados conhecem as ações afirmativas 
direcionadas à população negra

4 No discurso dos entrevistados, as cotas na educação devem ter 
recorte social, não racial 

Perfil fase II – Professores(as)

1 Participaram 30 professoras e 01 professor (ou 99,7% de 
mulheres) 

2 Responderam a 22 perguntas, divididas em 04 blocos:

 2a Bloco de perguntas sobre a importância das   
  discussões sobre a temática étnico-racial    
  na educação

 2b Bloco de perguntas sobre ações afirmativas

 2c Bloco de perguntas sobre aquisição de material  
   didático e formação de professores(as) sobre a   
   temática

 2d Bloco de perguntas sobre a percepção de   
   mudanças na comunidade escolar com a inclusão  
   da temática

Resultados:

O perfil do professorado é basicamente de mulheres, com 
mais de 10 anos de magistério, mas que estão 02 anos ou 
mais na escola.

1 Conhecer o projeto tem uma relação direta com ser ou não da 
classe envolvida com ele

2 O projeto, para quem o conhece, enriquece as relações pessoais 
e a aprendizagem

3 90% dos entrevistados acreditam ser o projeto, na escola, a 
melhor maneira para se discutir preconceito e discriminação

4 A totalidade do professorado considera importante a discussão 
da temática, principalmente para a formação de professores

5 Identidade e História e Cultura africana e afrobrasileira são 
itens importantes para reflexão em sala de aula, dizem os(as) 
professores(as)

6 A totalidade do professorado conhece material didático e 
paradidático com temática étnico-racial, porém a variedade de 
material é baixa

7 A população negra está subrepresentada na universidade, mas 
as cotas e as ações afirmativas reforçam a inferioridade de 
negros e pobres

8 Foi dito pelos(as) professores(as) que o escravismo foi 
determinante desse processo

9 Segundo 90% dos(as) professores(as), trabalhar a diversidade 
étnico-racial na escola provoca mudanças em toda a 
comunidade escolar, com diferentes níveis de profundidade, a 
depender da realidade local
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Perfil Fase II – Gestão

1 Para as gestoras (direção, assistente de direção e coordenação 
pedagógica), o instrumento aplicado tem 15 perguntas 
direcionadas, principalmente, para a implementação da LDB 
alterada pela Lei nº 10.639/03.

2 Perfil homogêneo do grupo: 100% de mulheres, com 20 ou 
mais anos no serviço público e com 03 anos ou mais anos de 
trabalho na escola premiada:

 2a Bloco de perguntas sobre o conhecimento de 
ações governamentais em relação as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 
Afrobrasileira e Africana

 2b  Bloco de perguntas sobre o investimento de   
   recursos que a escola faz para consolidação das  
   diretrizes

 2c  Bloco de perguntas sobre dificuldades e vanços  
   com a inclusão da temática

Resultados:

Abaixo estão as falas das gestoras ao responderem as 
questões dos blocos de perguntas descritos acima:

1 Resistências ao projeto provocam rotatividade de 
professores(as), que por sua vez atrapalham o projeto

2 A intolerância religiosa é muito presente

3 É importante e necessária essa discussão na escola, dada a sua 
centralidade na formação das pessoas

4 A gestão coloca a importância da formação continuada da 
equipe

5 Impactos positivos nos relacionamentos e consequentemente, 
na aprendizagem 

Perfil Fase II – Crianças

Um momento especial e diferenciado aconteceu nos 
encontros com as crianças das duas escolas. Afim de verificar 
o impacto dos projetos premiados nas duas escolas foram 

realizadas dinâmicas de abordagem, apropriada as fases do 
desenvolvimento dos dois grupos.

1 CEU Emei Aricanduva: contação de história e roda de conversa 
para crianças de 4 a 5 anos com o livro “Tanto tanto”

2 E.E. Bibliotecária: contação de histórias e roda de conversa 
para crianças de 7 a 8 anos com os livros “Tanto tanto” e 
“Chuva de Manga” 

Resultados:

As crianças do CEU Emei Aricanduva – com idades entre 
04 e 05 anos – apresentaram-se bastante participativas 
na atividade, vivenciando o grupo, a diversidade deste e a 
autoridade da professora de forma positiva.

Crianças negras e brancas, mas principalmente as negras, 
protagonizaram naquele momento um ótimo exemplo do 
que é o processo identitário e de pertencimento, quando 
construído afirmativamente.

Com crianças maiores – com idades entre 07 e 08 anos – 
como no caso da E. E Bibliotecária, vimos surgir em torno 
da contação de história, a formação de grupos de interesse, 
atitude um tanto quanto esperada para esta fase do 
desenvolvimento (meninos e meninas e outros grupos). 

O grupo trabalhado verbalizou os estereótipos sobre família, 
gênero, classe, porém, conjuntamente, apresentou as 
sementes plantadas pelo projeto, ao realizar o debate aberto 
sobre diversidade, diferença e identidade.

Questões em comum levantadas nas duas escolas:

Abaixo os tópicos apontam algumas das questões que 
apareceram nas duas escolas durante as visitas:

1 A formação com a temática étnico-racial é a principal 
expectativa dos(as) professores(as) nas duas escolas, e 
especialmente, com a contribuição do CEERT neste aspecto;

2 O número de visitas do acompanhamento é insuficiente;
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3 Não possuem nenhuma experiência com a construção de 
indicadores, mas gostaram da ideia;

4 Acreditam que o acompanhamento poderá contribuir 
na resolução das  dificuldades que encontram para 
institucionalização da experiência, especialmente, no 
envolvimento de professores(as) ainda não convencidos sobre a 
importância do tema.

Considerações

Ao acompanhar as escolas, percebemos que o fazer contínuo 
e transversal é o caminho mais eficiente para implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da História 
e Cultura Afro-brasileira.
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A Rede Educar para a Igualdade 
Étnico-racial 

A criação de uma rede de educadores(as) interessados(as) nos 
temas diversidade e igualdade étnico-raciais, com ênfase nas 
práticas pedagógicas e de gestão escolar, ganhou força após 
quatro edições do prêmio Educar para a Igualdade Racial, a 
partir do interesse dos professores(as) e demais envolvidos em 
manter-se em contato, compartilhar experiências e continuar 
seu processo de formação no tema da diversidade étnico-racial. 

Para o CEERT, a Rede é uma estratégia imprescindível para a 
etapa atual do esforço por uma educação igualitária, em que 
várias iniciativas necessitam estabelecer um ponto de contato 
que as ajude a se fortalecer e multiplicar, produzindo políticas 
públicas que garantam efetivamente a igualdade étnico-racial 
nas políticas educacionais. 

O lançamento da Rede foi realizado no mês de novembro 
de 2008, em comemoração ao mês da consciência negra, 
durante evento composto por reunião e mesas redondas 
realizado na Universidade Mackenzie. Participaram do 
encontro cerca de 260 profissionais, entre professoras 
premiadas, representantes de ONGs e representantes do 
Grupo Santander e UNICEF, parceiros na realização do 
prêmio Educar. Entre os objetivos e ações delineados pelos 
participantes desses encontros, destacam-se:

1 Estabelecer um diálogo com e entre educadores(as) de 
diferentes etapas da educação sobre a promoção da igualdade 
étnico-racial no ambiente escolar, considerando sempre os(as)
educadores(as) como os protagonistas desse processo, dando 
visibilidade às boas práticas, estimulando a participação 
dos(as) educadores(as) em eventos e possibilitando que estes 
contribuam com a formação de outros e com a sua própria;

2 Colaborar na construção de indicadores que possibilitem a 
institucionalização de práticas promotoras da igualdade que 
possam ser compartilhadas com todos os interessados na 
efetivação de uma educação de qualidade. 



A existência da Rede reflete também o reconhecimento da 
importância da disseminação das boas práticas em educação que 
promovam a diversidade, a igualdade racial, na integração e troca 
de informações entre os profissionais envolvidos com o tema. 

Outro passo importante para a Rede Educar foi sua inserção 
no ambiente virtual. Considerando a necessidade da 
existência de um espaço na internet que potencializasse as 
discussões e os contatos entre os participantes e possibilitasse 
maior visibilidade para o tema, foi realizado em julho de 
2009, em São Paulo, o lançamento do site da Rede durante o 
“Encontro Educar para Igualdade Étnico-Racial: estratégias de 
promoção da igualdade étnico-racial na educação.”

Para estimular a participação foi realizado um café 
colaborativo9, estratégia baseada em uma metodologia de 
trabalho coletivo de disseminação de informações entre os 
participantes, que promoveu o compartilhamento de ideias e 
estratégias para o funcionamento da Rede. 

Como a Rede Educar conecta integrantes espalhados pelas 
diferentes regiões do país e em várias áreas de atuação 
tais como representantes do poder público, gestores(as), 
professores(as), especialistas e parceiros, é importante 
que haja um agente facilitador, agregador e promotor dos 
contatos na rede. Por isso, a Rede Educar conta com a 
presença de um moderador, que tem o papel de promover 
as trocas de informações e atualizar a página, de forma a 
manter os participantes permanentemente mobilizados.

O site da Rede Educar conta hoje com centenas de 
membros, que têm a possibilidade de conviver em um 
ambiente virtual que oferece um espaço privilegiado de 
troca de informações e práticas entre profissionais que têm 
em comum a mesma causa e podem fortalecer suas ações 
por meio desse intercâmbio. A Rede oferece um conjunto 
de fotos, vídeos, textos e materiais de interesse dos 
profissionais, além de fóruns que abrigam discussões sobre 
a temática da educação, diversidade de gênero e raça em 
ambiente escolar.
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sobre perguntas relevantes a serviço de assuntos reais do dia-a-dia, sejam da vida ou do 
trabalho. Nos negócios, os Cafés têm sido chamados de várias maneiras para satisfazer 
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Cafés da Liderança, Cafés de Marketing e Cafés de Desenvolvimento de Produto. A maioria 
das conversas de Cafés é baseada nos princípios e formato desenvolvidos pelo The World 
Café (veja no www.theworldcafe.com), um movimento global em crescimento para apoiar 
os diálogos relevantes em ambientes corporativos, governamentais e comunitários por 
todo o mundo. ©2002 Whole System Associates



Tecnologia da informação no prêmio 
Educar para a Igualdade Racial

Para dar conta do volume e da complexidade das 
informações decorrentes do processo de inscrição 
e avaliação do prêmio “Educar para a Igualdade 
Racial”, a equipe do CEERT desenvolveu um sistema 
de dados informatizado, que também dá suporte ao 
acompanhamento e à consulta ao acervo de práticas. 

Em todas as edições, os(as) professores(as) podem se inscrever 
pela internet ou pelos Correios. Para isso, nessa etapa é 
disponibilizado aos(as) professores(as) um ambiente virtual de 
fácil preenchimento e navegação. No caso das experiências 
enviadas pelo correio, após o recebimento, as informações 
sobre as experiências são inseridas no sistema e submetidas 
a uma análise preliminar para a conferência de possíveis 
discrepâncias de informações. 

Na etapa de seleção, os pareceristas recebem uma versão 
digital da experiência que será analisada, com todas as 
informações enviadas pelos(as) professores(as). O sistema 
disponibiliza também uma análise preliminar, feita por meio 
da utilização de indicadores e de um sistema de pontuação 
elaborados pela equipe de Educação do CEERT e profissionais 
da área de Educação. 

Ao longo das quatro edições, o sistema de informação de 
dados tem passado por ajustes, atualizações e desenvolvido 
recursos para atender às demandas dos envolvidos(as) 
no prêmio, professores(as), avaliadores(as), parceiros, 
especialistas e profissionais de educação. 

O uso da tecnologia nas quatro edições do prêmio

Na primeira edição, em 2002, professores(as) de todo o 
país tiveram a possibilidade de se inscrever relatando suas 
experiências de promoção da igualdade étnico-racial na 
escola. Nessa época, a modalidade de inscrição mais utilizada 
foi o correio. Os pareceristas recebiam uma versão impressa 
da experiência para a sua análise e avaliação, disponibilizada 
pelo sistema.

Ao final dessa edição, considerando a ampliação do uso 
da internet, foram realizados ajustes para oferecer maior 
agilidade nesse processo. Dessa forma, para a 2ª edição do 
prêmio foi desenvolvido um sistema de inscrição online, 
que tem se mostrado bastante eficiente. Mesmo assim, 
os(as) professores(as) continuaram a ter como opção a 
inscrição pelo correio. Foram também realizados outros 
desenvolvimentos para oferecer mais recursos ao parecerista 
para a avaliação.

Já na terceira edição, em 2006, a utilização da inscrição 
online foi ainda mais significativa. Alguns(mas) 
professores(as) ainda enviaram suas experiências pelo 
correio, mas esta opção foi utilizada apenas por aqueles que 
tinham alguma dificuldade para acessar a internet. Nessa 
edição, o sistema ainda passou por ajustes na apresentação 
do formulário para os(as) professores(as) para facilitar seu 
uso. No caso dos(as) pareceristas, foi construído um sistema 
em que a avaliação pode ser feita no próprio sistema, o que 
tornou o processo mais ágil.

Na quarta edição, o número de inscrições online continuou a 
crescer, apesar de ser mantida a opção de envio pelo correio. 
Um dos maiores avanços do sistema foi a unificação dos dados 
das quatro edições, com o desenvolvimento de um banco de 
dados para inscrição da modalidade de gestão escolar.

O Prêmio em Números
1ª Edição (2002) 2ª Edição (2004) 3ª Edição (2006) Total

210 314 393 917

Uma fonte de pesquisas

A partir do sistema desenvolvido para a seleção e 
acompanhamento das experiências inscritas no prêmio, foi 
possível organizar um acervo considerável de práticas de 
professores(as) envolvidos com a diversidade étnico-racial 
na escola. Para isso, a equipe do CEERT realizou ajustes e 
aprimoramentos no sentido de acompanhar as demandas de 
professores(as), pesquisadores(as), parceiros e especialistas, 
que tanto necessitam de uma base flexível para armazenar e 
consultar as experiências que compõem o prêmio.
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Os dados armazenados pelo sistema compõem uma fonte 
considerável de práticas de professores(as) de diferentes 
níveis de ensino que têm experiências de sucesso que 
promovem a inclusão social, a equidade e a valorização 
da diversidade racial existentes no Brasil. Esse conjunto é 
composto por mais de 1.000 experiências desenvolvidas por 
educadores(as) de todo país, que vêm sendo acumuladas 
desde 2002. 

Hoje, esse acervo constitui uma fonte valiosa de informação 
singular tanto para políticas educacionais federais, 
estaduais e municipais, como fonte de estudos e pesquisa 
de universidades, acadêmicos, educadores(as), estudantes 
e público em geral, interessados em conhecer o fazer do(a) 
educador(a), com suas dificuldades, estratégias, metodologias 
e superações.

Para tornar o acervo de práticas pedagógicas mais acessível, 
foi criado o Banco de Dados Educar para Igualdade Étnico-
racial, que permite o cruzamento de informações sobre a 
prática, perfil do educador e a localização da escola. Também 
é possível saber o número de educadoras e educadores 
inscritos, a modalidade escolar de maior e menor participação 
e as estratégias didáticas mais utilizadas, entre outras 
informações.

Circula no universo forense uma frase tristemente célebre para 
se referir a um grave problema da democracia brasileira: a ideia 
de que “há leis que pegam e leis que não pegam”. O problema 
básico dessa afirmação é que ela admite que a sociedade 
ou parte dela – especialmente os operadores do direito e os 
gestores públicos – teriam o poder de se colocar acima da lei e 
da própria Constituição, selecionando ou escolhendo leis mais 
palatáveis e menos palatáveis, digamos assim.

Mas uma lei é aceitável para quem? De acordo com quais 
critérios? Quais valores?

Jürgen Habermas ensina que “direitos não podem ser 
assimilados a valores”.10

Afirma o filósofo alemão: 
“Princípios ou normas mais elevadas, em cuja luz outras normas podem 

ser justificadas, possuem um sentido deontológico, ao passo que os valores 

têm um sentido teleológico. Normas válidas obrigam seus destinatários, 

sem exceção e em igual medida, a um comportamento que preenche 

expectativas generalizadas, ao passo que os valores devem ser entendidos 

como compartilhados intersubjetivamente (...) no caso de normas, ‘correto’ 

é quando partimos de um sistema de normas válidas e a ação é igualmente 

boa para todos; ao passo que numa constelação de valores, típica para 

uma cultura ou forma de vida, é ‘correto’ o comportamento que, em sua 

totalidade e a longo prazo, é bom para nós”.11

A noção de Estado Democrático de Direito e o princípio 
da legalidade inscritos na Constituição Federal conferem 
à lei, tomada como expressão da soberania popular, uma 
imperatividade sem a qual os indivíduos vêm seus direitos 
e liberdades entregues ao arbítrio e aos caprichos do poder 
despótico. 

No dizer de José Afonso da Silva, “A lei é efetivamente o ato 
oficial de maior realce na vida política. Ato de decisão política 

Prof. Dr. Hédio Silva Jr.
Dr. Daniel Teixeira
Acadêmico Kayodê Ferreira Silva

A lei está pegando

10 · Jürgen HABERMAS. Direito e Democracia – Entre Facticidade e Validade. Trad. Flábio 
Beno Siebeneichler. Vol. I Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 315.

11 · Ibidem, pp. 316-317.
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por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação 
da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver 
social modos predeterminados de conduta, de maneira que os 
membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na 
realização de seus interesses”.12

Fazemos essas considerações em primeiro lugar para realçar a 
importância de leis que disciplinem a temática da diversidade 
étnico-racial nas políticas educacionais, como é o caso da 
LDB alterada pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008; segundo 
para ilustrar o fato de que se tais leis ainda não pegaram 
efetivamente, o acervo de experiências coletado pelo prêmio 
somado a uma série de iniciativas em curso nas diferentes 
instâncias de governo por todos os cantos do país demonstram 
que essas leis estão pegando. Numa palavra, o esforço feito por 
educadores(as), gestores(as) públicos, intelectuais e ativistas 
comprometidos com a promoção da igualdade tem feito com 
que aquelas normas ganhem progressiva efetividade.

Cabe lembrar, inclusive, que esta luta vem de longa data.

Com efeito, na realização da “Convenção Nacional do Negro 
pela Constituinte” (promovida pelo Movimento Negro Unificado 
em conjunto com várias entidades negras de todo o país, 
em Brasília, em 1986), a militância aprovou uma série de 
proposições que terminaram sendo inscritas na Constituição de 
1988. Trata-se de um expressivo leque de conquistas jurídicas, 
dentre as quais a previsão de que o ensino de história deve 
levar em consideração “a contribuição das diferentes culturas 
e etnias para a formação do povo brasileiro”13 e o “respeito 
devido pela educação aos valores culturais”.14

Apesar disso, importantes instrumentos jurídicos da política 
educacional, dentre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e o Plano 
Nacional da Educação (2001), foram discutidos e aprovados 
pelo Congresso Nacional sem se comprometerem com medidas 
voltadas para o enfrentamento da diversidade étnico-racial que 
caracteriza o alunado brasileiro.

Quinze anos se passaram até que fosse promulgada, em 
janeiro de 2003, uma lei cuja principal função consiste 
em regulamentar o referido artigo da Constituição que se 
ocupa da diversidade étnico-racial na educação. Com a 
nova redação dada pela lei 10.639, a LDB passou a ter pelo 
menos duas regras diretamente preocupadas com a temática 
étnico-racial, conforme veremos adiante. Em 2008, outra vez 
o Congresso Nacional alterava a LDB, agora por meio da Lei 
11.645, inserindo a temática da cultura indígena no mesmo 
patamar que aquela de raiz afro-brasileira.

Vale a pena registrar, inclusive pelo seu valor histórico, a redação 
dos arts. 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo 
incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e 
o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras. 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 

Merece atenção o fato de que o art. 26-A situa-se no 
capítulo da educação básica, pelo que abarca a educação 
infantil, além do ensino fundamental e médio. Neste ponto 
convém sublinhar uma espécie de armadilha que tende a 
colocar a temática da diversidade étnico-racial como um 
tema secundário, desimportante, desvinculado da política 
educacional. Ao alterarem a LDB, as leis 10.639/2003 e 
11.645/2008 incluíram a diversidade étnico-racial como 
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12 · José AFONSO DA SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. rev. São Paulo: 
Malheiros, 1992, p. 110.

13 · Constituição Federal, art. 242, § 2°.

14 · Constituição Federal, art. 210.



conteúdo essencial da educação. Um conteúdo que não 
interessa apenas a negros ou indígenas, mas que tem a ver 
diretamente com a qualidade da educação e que, portanto, 
diz respeito a toda a sociedade e não apenas a um segmento 
ou outro. Daí porque entendemos ser equivocada a linguagem 
que refere “lei 10.639”, expressão que deve ser substituída por 
“LDB alterada pela lei 10.639”.

Mas há ainda outro aspecto importante. Durante longo 
período se acreditou que a experiência de discriminação racial 
em sala de aula se resolveria do seguinte modo: ocorrida a 
discriminação, a solução passaria pela punição da pessoa 
acusada. Contudo, a experiência concreta evidenciou as 
limitações e ineficácia dessa fórmula. Isso porque tão ou 
mais importante do que punir comportamentos individuais, 
necessitamos de políticas públicas, políticas educacionais que 
assegurem eficácia ao princípio da igualdade racial.

Mais do que punir, podemos e devemos prevenir. Mais do que 
combater a discriminação, devemos promover a igualdade, 
conforme resolução aprovada por unanimidade pelo Conselho 
Nacional de Educação15, com base em parecer elaborado pela 
Profa. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva.16 

O desafio para a efetivação da implementação da lei passa, 
portanto, pela conjugação de esforços da União, dos Estados 
e dos Municípios no sentido de assegurar a definição dos 
parâmetros curriculares, a sistematização e disponibilização 
das fontes bibliográficas, o esenvolvimento de uma 
metodologia para a capacitação dos(as) professores(as) e a 
edição de materiais educativos destinados a professores(as), 
alunos(as) e pais.

Ao Movimento Negro, principal construtor das conquistas 
aqui assinaladas, cabe cobrar dos poderes públicos e 
disponibilizar quadros preparados técnica e politicamente 
para fazer avançar a luta por uma educação voltada para a 
igualdade racial.

O binômio parceria/pressão significa que, além dos projetos 
de cooperação e das ações conjuntas, também devemos 

lançar mão do Poder Judiciário para buscar a concretização 
dos direitos estabelecidos na LDB alterada pelas leis 
10.639 e 11.645.

Desde o ano 2000, o CEERT – Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades elegeu a educação 
como área prioritária em termos de pesquisa e proposição 
de ações judiciais emblemáticas 17, embora já em 1993 
desenvolvêssemos programas de capacitação de profissionais 
da educação, entre outras atividades afins.

Investimos também em pesquisas sobre as possibilidades das 
ações civis públicas e/ou coletivas nesta seara, bem como 
bancamos a preparação de medidas judiciais endereçadas 
a diferentes instâncias de governo. Tais medidas estão 
orientadas para um só objetivo: buscar, por meio do Judiciário 
– empregando as ações coletivas –, obrigar o Poder Executivo 
a implementar políticas públicas voltadas para a igualdade 
racial na educação, previstas legalmente mas nem sempre 
eficazes na prática.

A opção por uma abordagem judicial do Poder Executivo, 
no que diz respeito a igualdade racial na escola, decorre 
de um conjunto de fatores, dentre os quais o fato de que 
o Brasil conta com um notável instrumental jurídico – no 
plano federal, estadual e municipal – voltado para igualdade 
racial no sistema de ensino. Não obstante, esse instrumental 
não é utilizado nem mesmo conhecido por muitos(as) 
educadores(as) e advogados(as) que se interessam pelo tema.

Não raro as entidades e pesquisadores(as) se esmeram em 
diagnósticos, denúncias e mesmo iniciativas positivas de 
enfrentamento do problema, sem dedicar a devida atenção à 
responsabilidade do Estado na perpetuação do problema.

A atividade de ensino, mesmo quando prestada por particulares, 
é serviço público, de natureza essencial, em face do qual o 
Estado possui uma série de deveres, tanto no que pertine aos 
objetivos legais da educação, à qualidade do ensino oferecido 
ou à integridade física, moral e psíquica dos(as) alunos(as).

17 · Empregamos este termo para designar casos de violações de direitos fundadas em 
critério racial, cujas circunstâncias e protagonistas indiquem potencial capaz de gerar de-
bate no Judiciário e na sociedade, e capaz também de favorecer a criação de jurisprudência 
favorável aos interesses da população negra.
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16  · Parecer CNE/CP, 003/2004.



Daí a pretensão do CEERT. Responsabilizar judicialmente 
o Estado pela discriminação racial que perpassa o sistema 
de ensino e acentuar o papel que este mesmo Estado 
pode desempenhar na configuração de um novo modelo 
educacional, capaz de valorizar a diversidade e preparar 
negros e brancos para alavancarem o desenvolvimento e 
exercerem plenamente a cidadania.

Como exemplo dessa atuação podemos citar o fato de 
que para exigir providências em relação à aplicação da 
lei e entender os mecanismos de resistência,  o CEERT 
ingressou com uma representação no Ministério Público 
Federal prevendo questionamentos específicos a dezenas de 
municípios no Estado de São Paulo e ao próprio Estado acerca 
da aplicação da lei, incluindo quesitos sobre orçamento e 
detalhamento de iniciativas.

Respostas recentes desses municípios ao Ministério Público 
foram encaminhadas ao CEERT por este órgão a fim de que o 
ajudássemos identificando nas respostas as principais falhas 
para a correta implementação da lei. Esta fórmula demandou 
da equipe do CEERT o desenho de guias que têm servido como 
subsídio inclusive para o Ministério da Educação, sobre a 
implementação das diretrizes de educação contemplando-se 
os conteúdos introduzidos pelas leis 10.639/03 e 11.645/2008 
à Lei de Diretrizes e Bases para a Educação.

A partir da análise que estamos fazendo das respostas 
enviadas pelas prefeituras, poderemos identificar provas e 
indícios que possibilitarão ao Ministério Público e ao CEERT 
ingressarem com ações judiciais potencialmente favoráveis à 
implementação daquelas leis.

Trata-se, portanto, de um instrumento que todas as 
organizações sociais interessadas no tema podem e devem 
utilizar para fazer com que a LDB alterada pela lei 10.639/03 
saia do gerúndio e ingresse no pretérito perfeito em termos 
de efetividade e eficácia.

Iniciamos nossa reflexão destacando alguns dos diversos 
significados para o termo “gestão da educação”, tais 
como organizar, atingir um objetivo, cumprir uma função, 
desempenhar um papel. Ao se pensar quais seriam os 
objetivos da educação, é preciso considerar três aspectos:

1 A aprendizagem é plural e não decorre tão somente das 
atividades de ensino;

2 Política educacional significa muito mais do que oferta de 
escolarização;

3 A gestão da educação não pode ser resumida à gestão de 
unidades escolares e pressupõe formas democráticas de 
decisão e de participação da sociedade.

Numa nação formada por indígenas, descendentes de 
europeus e ao menos 53% de descendentes de africanos, 
não se pode mais admitir a adoção de conteúdos, projetos 
pedagógicos e comportamentos que simplesmente ignorem 
a diversidade étnico-racial que caracteriza a sociedade 
brasileira.

A inclusão do tema da diversidade étnico-racial nos projetos 
pedagógicos e nas práticas escolares é, portanto, uma decisão 
decorrente de uma gestão orientada de um lado para o pleno 
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, negros, 
brancos, indígenas e demais grupos étnicos; e de outro para a 
garantia do direito de acesso e, sobretudo, de permanência na 
escola, que vai se refletir na melhoria da própria qualidade da 
educação.

Assim, qualquer iniciativa nessa seara deve estar radicalmente 
comprometida com um modelo de cidadania que leve em 
conta as diferenças etnicoculturais e que colabore para 
ampliar as possibilidades de êxito escolar das crianças e 
jovens negros, indígenas, brancos e demais segmentos que 
compõem o alunado. 

Prof. Dr. Hédio Silva Jr.
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Para isso, torna-se imprescindível o empreendimento de 
esforços visando oferecer aos educadores condições para 
ampliarem seus conhecimentos e práticas, redemocratizando 
o espaço escolar e investindo no exercício da cidadania plena. 
Sendo a educação um direito público, nada mais natural que 
os indivíduos demandem o Estado, responsabilizando-o pelas 
carências, pela exclusão e outras violações de direitos que 
decorram de ações ou omissões das políticas educacionais.

No caso específico do problema da desigualdade e da 
discriminação racial no sistema escolar, é flagrante o hiato 
que separa os enunciados legais, os direitos anunciados nos 
tratados internacionais da alarmante realidade visível a olho 
nu, diagnosticada nos estudos e pesquisas sobre o tema, e 
denunciada há décadas pelas entidades do Movimento Negro.

Um caminho possível para cumprirmos essa aspiração deverá 
passar necessariamente pela diminuição e mesmo pela 
eliminação da distância que separa a igualdade prevista na 
norma legal das desigualdades que decorrem da omissão e da 
ineficiência das políticas educacionais.

A questão do papel desempenhado pela escola na reprodução 
dos estereótipos antinegro e indígena, no estímulo às práticas 
discriminatórias e na evasão escolar das crianças negras, 
vem adquirindo crescente espaço na produção intelectual 
brasileira sobre relações raciais.

Resultante, mesmo que parcialmente, da hostilidade com que 
o espaço escolar trata as crianças negras, as desvantagens 
educacionais da população negra concorrem sobremaneira 
para a desigualdade de oportunidade e tratamento dos grupos 
raciais brasileiros, razão pela qual nos últimos anos cresce 
a produção legislativa e mesmo a adoção de procedimentos 
administrativos voltados para o combate à discriminação 
racial no sistema de ensino.

A constatação do reduzido material pedagógico existente e 
da quase inexistência de ações de sensibilização e de suporte 
capazes de oferecer aos educadores referência de um modelo 
de cidadania levando em conta as diferenças etnicoculturais 
deve ser causa de nossa preocupação permanente. 

Há que se assinalar, assim, que a formação dos(as) 
professores(as) e a orientação de pais e alunos(as) se 
afiguram como condição básica para a alteração do quadro de 
repetência e evasão que marca a relação das crianças negras 
com o sistema de ensino.

De outra parte, a gestão da política educacional de 
promoção da igualdade racial apresenta características que 
a singularizam, outorgando-lhe uma configuração bastante 
diferente de suas congêneres. 

A principal distinção relaciona-se com o fato de que a 
responsabilidade por sua gestão deve ser compartilhada pelos 
vários órgãos governamentais das três esferas de governo, 
além de parcerias com organizações da sociedade civil. 

Por esse ângulo, faz-se necessário o enfrentamento de 
eventuais obstáculos que se oponham ao desenho de 
um modelo único de monitoramento e a avaliação da 
política no seu conjunto. Não obstante, monitoramento e 
avaliação se afigurem como duas dimensões essenciais para 
a implementação exitosa dessa política, tendo em vista, 
sobretudo, que sua execução deverá ser sempre transversal, 
democrática e descentralizada. 

Assim, as diferentes formas de implementação assumidas por 
cada um dos executores, implicarão distintos procedimentos 
para a consecução do monitoramento e avaliação.

O monitoramento exigirá dos órgãos articuladores a 
capacidade de acompanhamento das ações realizadas 
pelas instituições executoras. De outra parte, a essas 
caberá o compromisso de disponibilizar sistematicamente 
as informações referentes aos avanços, às conquistas e às 
dificuldades encontradas no curso da execução das políticas.

Por fim, à sociedade civil deverá incumbir-se do 
monitoramento seja por intermédio de suas representações, 
seja pela ampla disseminação das informações, utilizando-se 
inclusive dos meios de divulgação de massa.
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Da mesma forma que o monitoramento, a avaliação exigirá 
a pactuação de indicadores específicos para cada ação. Os 
indicadores escolhidos deverão ser capazes de mensurar o 
impacto da ação sobre a realidade à qual esta é dirigida. 

A avaliação deverá ser periódica, para que seus resultados 
possam auxiliar os gestores no aperfeiçoamento das ações. 
Esses resultados deverão ser amplamente divulgados, 
permitindo e potencializando a participação da sociedade civil.

A avaliação contemplará também a investigação do impacto 
global da política, compreendido como o efeito agregado 
de todas as ações, por meio de indicadores das grandes 
dimensões da desigualdade racial, com destaque para a 
educação. A definição da metodologia de cálculo, das fontes 
e da periodicidade desses indicadores afigura-se como desafio 
preliminar para o êxito dessa empreitada.

Cabe aos(as) gestores(as) e à sociedade como um todo 
contribuírem com seu acúmulo de conhecimento sobre a 
temática racial/étnica, auxiliando os(as) educadores(as) no 
tratamento do tema, desde as séries iniciais, oferecendo 
conteúdos essenciais, identificando práticas, programas 
e ações desejáveis que preparem nossos jovens, desde a 
infância, para a convivência respeitosa e a valorização da 
diversidade.

Dessa forma estaremos fortalecendo o desenho das 
políticas públicas educacionais de promoção da igualdade 
racial, construindo indicadores e metodologias que apóiem 
e instrumentalizem a ação cotidiana dos gestores públicos 
e privados. 



Práticas 
Pedagógicas

“A prática pedagógica exercida pelas professoras nas 
instituições de educação infantil é uma escolha política, 
individual ou coletiva, que pressupõe intencionalidade em 
todos os seus momentos. Sendo um trabalho de profissionais, 
se exige que este trabalho seja conduzido por percepções que 
considerem objetivos e intenções em todas as suas ações”18.

A elasticidade desta definição coaduna-se não apenas com 
a noção de prática pedagógica assumida desde o início pelo 
prêmio, como também com o amplo leque de técnicas e 
objetivos das experiências catalogadas na quarta edição, 
conforme veremos a partir do próximo capítulo.

Vejamos uma interessante definição de prática 
pedagógica, no caso, orientada para a educação infantil, 
mas que contém elementos úteis para ser aplicada em 
qualquer modalidade da educação básica:

18 · Isabela Jane STEININGER. A PRÁTICA PEDAGÓGICA NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O QUE INDICAM AS PROFESSORAS – UFSC e Prefeitura Municipal 
de Florianópolis.
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Desconstrução do racismo em sala de aula
Escola Orbe
Marília - SP

Prática Pedagógica
Experiência de reconstrução da personagem: O Menino 
Marrom, do livro de Ziraldo, materializado na figura de 
um boneco, confeccionado em sala de aula. A releitura da 
obra permitiu às crianças re-significar o menino marrom e 
criar outros finais para a história, contanto inclusive com 
a participação de um ator negro para encenar as diversas 
possibilidades de final de história. 

Estratégias Utilizadas
Implementação dos arts. 26A e 79B da LDB e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana.

Ações Desenvolvidas
Leitura e releitura do livro O Menino Marrom. Diferentes 
técnicas de arte, como mosaico, pintura, colagem, 
amarrações, recortes e etc. Construção de brinquedos com 
material reciclável. Criação do boneco.

Conquistas Alcançadas
A escola, como um todo, passou a valorizar a temática e se 
preocupar mais com as relações étnico-raciais.

Desafios Enfrentados
Sensibilizar a direção e a coordenação da escola para a 
necessidade de se abordar as relações étnico-raciais em um 
espaço em que a presença de negros era praticamente nula. 
Ressaltar que o racismo presente na sociedade brasileira é 
um problema que demanda a iniciativa de todos, negros e 
não-negros. 

Professora
Ellen de Lima Souza

Prática Pedagógica
Contação e construção de histórias africanas e afro-
brasileiras, reproduzidas e resignificadas por docentes e 
crianças, por meio da pesquisa de contos africanos, leitura 
de livros, exibição de filmes e dramatização das histórias, 
extraídas dessas diferentes linguagens. Prática pedagógica 
que contou ainda com a envolvente participação dos pais na 
confecção (corte, costura e colagem) de bonecas para ilustrar 
as atividades.

Estratégias Utilizadas 
Manuseio e leitura diária de livros pelas crianças; rodas de 
conversa; dramatização das leituras e dos vídeos; colagens; 
montagem de painéis e telas; contação de histórias, 
brincadeiras com o corpo, jogos e músicas.

Ações Desenvolvidas
No início, as professoras realizaram atividades de reflexão, 
discussão e pesquisas sobre questões étnico-raciais. Nos 
momentos coletivos, foram projetados vídeos, realizadas leituras de 
textos, dinâmicas, jogos e confecção de materiais, como blocões, 
bonecas, fantoches e brinquedos. O processo também envolveu 
crianças, pais e outros profissionais da escola. As professoras 
reuniram livros sobre a cultura africana e fizeram leitura com 
diferentes recursos e materiais, em diversos espaços. Depois 
disso, foi realizada a construção coletiva de textos, ilustração de 
histórias, além da organização de oficinas para a confecção de 
bonecas negras, bastante utilizadas nas brincadeiras. 

Heranças: Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros
Escola Municipal Mario Quintana 
Diadema - SP



Uma visita pra lá de especial
CEMEI Casa Amarela
São Carlos - SP

Prática Pedagógica
Essa experiência proporcionou momentos privilegiados de 
vivência e reflexão sobre diversidade. As crianças da escola 
eram semanalmente visitadas por Kalicia, boneca negra 
que as levava para uma instigante viagem pelo continente 
africano. Ludicidade, que possibilitou momentos singulares 
de contato com as artes, literatura, danças, músicas, 
culinária, tradições, brinquedos e brincadeiras africanas e 
afro-brasileiras.

Estratégias Utilizadas
Envolver as crianças da escola por meio de atividades lúdicas 
a partir da criação de uma personagem africana, a boneca 
negra Kalicia.

Ações Desenvolvidas
Leituras de histórias e contos africanos, representação 
das histórias contadas pela boneca por meio de desenhos, 
recortes e colagens; modelagens e pinturas; apresentação e 
localização do continente africano, especificamente, Angola, 
local de origem da boneca Kalicia; exposição de fotos e 
imagens de paisagens, locais de lazer, arquitetura, moradias, 
recursos naturais, escolas, igrejas e comércio de Angola. A 
boneca também apresentou fotos de sua família; músicas e 
danças, brincadeiras e confecção de brinquedos africanos; 
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Conquistas Alcançadas
Professores mais atentos na seleção de conteúdos, leituras 
e imagens a serem apresentados às crianças. Mais sensíveis 
(olhar e escuta) na identificação e intervenção em brincadeiras 
preconceituosas. Crianças mais seguras e orgulhosas de 
seus pertencimentos étnico-raciais, maior identificação com 
as personagens representadas, desejo de protagonizar as 
histórias, alegria por verem seus rostos expostos de forma 
positiva e resgate de valores civilizatórios. Pais participantes e 
envolvidos com as atividades pedagógicas desenvolvidas e no 
acompanhamento dos filhos(as).

Desafios Enfrentados
Envolver crianças, pais e equipe escolar nas atividades 
do projeto para conhecer, vivenciar e difundir os valores 
civilizatórios afro-brasileiros, com o propósito de romper

Professores(as)
Anne Carvalheiro de Souto, Glória Jesus Lima, Joalice Santos 
Guerra, Lúcia Inês Pinella Trefs, Maria Neusa S. P. Peroni, 
Raquel Rodrigues do Prado



preparo de pratos típicos; visita ao Centro de Cultura Afro-
Brasileira da cidade; oficina com os pais, abordando a 
temática; desenhos e filmes inspirados em contos africanos; 
comemoração do Dia da Criança segundo o calendário 
angolano – a escola mobilizou-se para o preparo de uma 
festa inspirada na literatura e mobilizou a comunidade para 
um evento de despedida da boneca.

Conquistas Alcançadas
Mudança de atitude entre as crianças, com maior respeito 
às diferenças. Valorização da auto-estima de todas as 
crianças, em particular das crianças negras. Desconstrução 
de preconceitos e convivência mais harmônica, cooperação, 
solidariedade, respeito e diálogo. Aumento da parceria 
escola-comunidade.

Desafios Enfrentados
Oferecer para crianças de 3 a 4 anos atividades lúdicas, que 
possibilitassem conhecer e reconhecer a riqueza da cultura 
africana e sua influência para a identidade brasileira. Adequar 
material bibliográfico e audiovisual a essa faixa etária.

Professoras
Vivian Priscila dos Santos, Lucimara Antonia Ghislotti, Maria 
Claudete Minatel, Vivian do Carmo.

Gênero e Raça: Mala da Diversidade 
A viagem em busca de nossas raízes
Creche Heitor Villa Lobos 
Santo André - SP

 

Prática Pedagógica
Com base na diversidade existente entre docentes, alunos(as) 
e famílias vivenciadas no ambiente escolar e na comunidade, 
esta prática pedagógica confeccionou uma mala que 
recebeu o nome “diversidade”. A mala percorreu o lar de 
cada criança, promovendo conversas e reflexões entre pais 
e filhos (as) sobre diversidade étnico-racial, cultural e de 
gênero existentes na escola, na família e na comunidade. A 
prática pedagógica criou uma Escola de Pais para que a mala 
da diversidade alcançasse resultados positivos dentro de sua 
proposta inclusiva e valorativa de promover reflexões sobre o 
aprender, o fazer, o ser e o conviver em, com e na diversidade 
étnico-racial e de gênero.

Estratégias Utilizadas
Organização de uma Escola de Pais, na qual foram abordados 
assuntos relativos à temática. Agendamento de pequenos 
grupos de pais com horários flexíveis a fim de viabilizar 
a participação de todos e todas. Foi destinada à família a 
escolha da cor do tecido a ser usado para a confecção dos 
bonecos representativos do pertencimento étnico-racial. 
Realização de roda de conversa para troca de experiências e 
relatos, socializando a permanência da mala da diversidade 
em cada lar.
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Ações desenvolvidas
Escola de Pais, organização de oficina de bonecas; reuniões 
pedagógicas docentes e reuniões com pais.

Conquistas Alcançadas
Satisfação e envolvimento das crianças, que se tornaram 
multiplicadoras dos saberes adquiridos. Reconhecimento 
identitário valorativo. Participação dos pais nas atividades 
propostas para consolidação da prática pedagógica. 
Participação da comunidade. Transferência da tecnologia 
pedagógica para outras unidades escolares.

Desafios Enfrentados
Envolver a comunidade escolar no processo de elaboração 
e construção da prática pedagógica. Organizar o tempo e o 
espaço físico para acolher os pais na confecção dos bonecos. 
Garantir o retorno da mala da diversidade com todos os 
bonecos que representavam cada criança da sala, juntamente 
com o relato das experiências vivenciadas em casa. 

Professoras
Andréia Rastelli, Camila Fernanda Saraiva, Líria Pereira de 
Almeida Lírio, Máira Andrade Garcia, Patrícia Riscalli Rosolen 
Silva, Regina Célia Tonetto, Rita de Cássia Pereira Monteiro, 
Shirley Lopes Almeida, Sueli Buzano da Costa.

Aux. Ed. Infantil
Alaíde Rodrigues de Menezes, Marinalda Alves Fonseca da 
Silva, Crislaine Munhoz Tavare, Deise Sanchez de Oliveira, 
Paula Carolina Pereira da Silva, Iraides da Costa Mendes, 
Renata Aparecida Ronqui de Oliveira 

Diretora da Unidade Escolar
Rosane Prado Tavares Arioza. 

Assistente Pedagógico
José Carlos da Silva. 

Categoria Professor - Ensino 
Fundamental I

A educação igualitária no Brasil faz parte de um processo 
socioeducacional entre pessoas de diferentes grupos étnico-
raciais, que se inicia pela mudança no modo em sua forma de 
se relacionar umas com as outras. Isso implica romper com 
sentimentos de inferioridade e superioridade fundamentados 
em preconceitos. Significa também rechaçar posições 
hierárquicas forjadas em desigualdades raciais e sociais, como 
apontado por Gonçalves Silva19, ao destacar que a política 
educacional de valorização da diversidade e promoção da 
igualdade étnico-racial: 

“tem por alvo a formação de cidadãos, mulheres e homens 
empenhados em promover condições de igualdade no exercício 
de direito sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, 
pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e 
sociais.”

Já os objetivos do ensino fundamental de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
(Resolução CNE n.2, de 7 de abril de 1998), consistem em 
desenvolver capacidades de ordem cognitiva, física, afetiva, 
de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, 
almejando uma formação ampla. 

Vejamos valiosa formulação extraída das referidas Diretrizes:

“O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz 
para a Educação Nacional, no sentido do reconhecimento 
das diversidades e peculiaridades básicas relativas ao gênero 
masculino e feminino, às variedades étnicas, de faixa etária 
e regionais e às variações sócio/econômicas, culturais e de 
condições psicológicas e físicas, presentes nos alunos de nosso 
país. Pesquisas têm apontado para discriminações e exclusões 
em múltiplos contextos e no interior das escolas, devidas ao 
racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações 
sócio-econômicas, regionais, culturais e étnicas. Estas situações 
inaceitáveis têm deixado graves marcas em nossa população 
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infantil e adolescente, trazendo conseqüências destrutivas. 
Reverter este quadro é um dos aspectos mais relevantes desta 
diretriz.

Estas variedades refletem-se, ainda, na própria identidade 
das escolas e sua relação com as comunidades às quais 
servem. Assim, desde concepções arquitetônicas, história da 
escola, algumas vezes centenária, até questões relacionadas 
com calendário escolar e atividades curriculares e extra-
curriculares, a diretriz nacional deve reconhecer essas 
identidades e suas consequências na vida escolar, garantidos 
os direitos e deveres prescritos legalmente. Neste sentido, 
as propostas pedagógicas e os regimentos escolares devem 
acolher, com autonomia e senso de justiça, o princípio 
da identidade pessoal e coletiva de professores, alunos e 
outros profissionais da escola, como definidor de formas de 
consciência democrática. Portanto, a proposta pedagógica 
de cada unidade escolar, ao contemplar seja os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, seja outras propostas curriculares, 
deverá articular o paradigma curricular proposto na Quarta 
Diretriz ao projeto de sociedade que se deseja instituir e 
transformar, a partir do reconhecimento das identidades 
pessoais e coletivas do universo considerado.”

Apresentamos a seguir algumas dicas e práticas pedagógicas 
do Ensino Fundamental que integram o acervo Educar para a 
Igualdade Racial e que consideram o conjunto de capacidades 
destacadas pelos PCNs, os princípios filosóficos e pedagógicos 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais, que são consciência política e 
histórica da diversidade; fortalecimento de identidades e 
de direitos; ações educativas de combate ao racismo e a 
discriminações. Além disso, essas práticas refletem também 
a concepção pedagógica do Educar para a Igualdade Racial: 
a promoção da igualdade étnico-racial; e a valorização da 
diversidade humana.

Projeto África
E.E.Profª. Carolina Mendes Thame
Piracicaba - SP
 

Prática Pedagógica
A abordagem educacional da cultura africana foi o foco desta 
prática pedagógica. Com base na superação do racismo em 
sala de aula, foram trabalhados conteúdos que remetessem 
à realidade brasileira quanto à discriminação racial, à 
desvalorização da cultura africana, sua influência no Brasil, o 
preconceito e a desigualdade social. Todos esses aspectos são 
importantes para valorização da diversidade étnico-racial. Por 
meio de atividades lúdicas, rodas de leitura, desenhos, danças, 
contação de histórias, amostragem de imagens, aproximação 
da comunidade escolar da comunidade situada no entorno da 
escola, entre outras.

Estratégias Utilizadas
Produção de um documentário (cartilha), contando parte da 
história do povo africano. Reescrita e ilustração do livro Menina 
bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado. Pesquisa com 
as famílias sobre preconceito. Trabalho com danças e músicas 
africanas e a confecção de máscaras africanas.

Ações Desenvolvidas
Formação de alunos(as) capazes de ler e analisar diferentes 
fontes históricas. Valorização da auto-estima, sujeito social 
ativo. Preservação da memória histórica como patrimônio da 
sua própria trajetória.
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Conquistas Alcançadas
O conceito de cultura foi ampliado na comunidade escolar. 
Os(as) alunos(as) relataram suas referências históricas e 
culturais, foram estimulados(as) a entender e a respeitar 
as demais manifestações culturais e suas diferenças. O 
projeto trabalhado ofereceu aos(as) alunos(as) subsídios 
para pensar, decidir e agir, assumindo responsabilidades por 
relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando 
discordâncias, conflitos, contestações e valorizando as 
diferenças. A intenção de romper com imagens negativas, 
forjadas por diferentes meios de comunicação contra negros e 
o continente africano, foi parcialmente alcançada.

Desafios Enfrentados 
Estimular os(as) alunos(as) a refletirem sobre diversos 
preconceitos existentes em nossa sociedade, em relação 
aos afrodescendentes; ampliar o estudo sobre a escravidão 
no Brasil; valorizar a cultura e história da África e sua 
influência em nossa história. Desmistificar a ideia de que 
povos africanos não têm história, não passam de meros 
espectadores dos acontecimentos; superar os estereótipos 
vinculados à cor.

Professora
Sandra Valéria Lucio.

Os Príncipes do Destino
EMEF Cassiano Ricardo
São Paulo - SP

Prática Pedagógica
Com base na literatura afro-brasileira, os(as) professores(as) 
implementaram ações voltadas ao resgate da identidade 
cultural africana em nosso país. Diversos(as) alunos(as) além 
de não conhecer aspectos importantes da cultura africana, 
estavam com dificuldades no processo de aprendizagem. 
Nesse sentido, as religiões de matriz africana tiveram um 
papel fundamental para o trabalho, como inspiração para 
as temáticas trabalhadas em sala de aula. A abordagem 
interdisciplinar permitiu maior profundidade nas ações. A 
partir do trabalho, os(as) alunos(as) criaram e ilustraram um 
livro baseado na obra Os príncipes do destino: histórias da 
mitologia afro-brasileira, de Reginaldo Prandi.
 
Estratégias Utilizadas
Rodas de conversa e leitura; aulas expositivas; promoção de 
debates; pesquisa bibliográfica em diferentes fontes tais como 
livros didáticos e paradidáticos, literatura infanto-juvenil, 
revistas, jornais e enciclopédias; utilização das tecnologias 
da informação e comunicação – editor de texto, imagem, 
apresentação e internet; uso de linguagens visuais, como 
DVD, vídeo, pintura e fotografia, além de reflexão por meio da 
arte, como visita ao Museu Afro-Brasil.

Ações Desenvolvidas
A apresentação do vídeo Atlântico negro: na rota dos 
orixás, documentário de Renato Barbieri (1998); debate e 
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pesquisa na internet; leitura do livro Os príncipes do destino: 
histórias da mitologia afro-brasileira, de Reginaldo Prandi. 
Audição dos CDs A música da África, Yorubana, Arte de 
viver e Gonguê: a herança africana que construiu a música 
brasileira, comentários e seleção das faixas mais adequadas 
à encenação. Visita ao Museu Afro-Brasil; Encenação dos 
textos trabalhados, documentados em vídeo e fotografia; 
e apresentação à comunidade escolar durante a Mostra 
Cultural, em 7 de outubro de 2006.

Conquistas Alcançadas
Os alunos desenvolveram e aplicaram suas habilidades de 
leitura, compreensão de texto e artes visuais utilizando 
diferentes tecnologias. Além disso, exercitaram a tolerância, 
o respeito ao outro e aprimoraram seus conhecimentos da 
cultura africana. As rodas de conversa permitiram desenvolver 
a oralidade, a desenvoltura e a linguagem corporal dos 
alunos, que se sentiram motivados a encenar os textos 
produzidos. Observou-se a avaliação positiva da comunidade, 
que entendeu a proposta, comentou o avanço pedagógico 
e se mostrou sensibilizada durante a encenação. A equipe 
aprendeu que a história do país pode ser contada a partir de 
outro ponto de vista, pois teve contribuições de diferentes 
povos; que é importante conhecer a cultura negra para 
diminuir a discriminação e melhorar o relacionamento entre 
os(as) alunos(as) negros(as) e não-negros(as); que é possível 
trabalhar a cultura africana em sala de aula.

Desafios Enfrentados
Apresentar uma manifestação religiosa de origem africana, 
no caso, do povo Iorubá, com naturalidade – em oposição 
à visão pejorativa que grande parte da sociedade tem da 
religião africana. Além disso, os(as) alunos(as), em sua 
maioria afrodescendentes, traziam um histórico de repetência, 
acompanhado de visível baixo auto-estima.

Professoras
Sidnéa Basile de Almeida, Elaine Molina Pacheco, Lucimara 
Zam Vieira e Olga Mendes Pereira Ribeiro.

A Dança da Vida
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Comunidade Interativa
Mogi Guaçu - SP

Prática Pedagógica
A partir de um grupo de congada (espécie de dança que 
emprega elementos da cultura africana sincretizados com 
catolicismo), formado por devotos de São Benedito da cidade 
de Mogi Guaçu, essa prática pedagógica desenvolveu-se 
pela difusão dos saberes remanescentes de quilombos, 
incorporados a temática etnico-racial e conteúdo das 
atividades desenvolvidas.

Estratégias Utilizadas
Transversalização do tema da diversidade étnico-racial. 
Adoção da congada como conteúdo das atividades. 
Realização de apresentações da Congada no horário da saída 
das crianças para estimular aproximação dos(as) alunos(as) 
e o envolvimento dos pais. Realização de reuniões de 
planejamento periódicas para definição dos passos a serem 
seguidos. Valorização do protagonismo infantil por meio da 
troca de experiência entre crianças e adolescentes.

Ações Desenvolvidas
Visita da Congada São Benedito de Mogi Guaçu à escola. 
Entrevistas com o Rei do Congo, o Comandante do Terno de 
Congada e dona Cida, participante da Congada e avó de duas 
crianças matriculadas na escola. Apresentação teatral e produção 
de portfólios por estudantes. Apresentação da Congada.
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Conquistas Alcançadas
Reflexão e exposição espontânea por parte dos(as) estudantes 
sobre as atitudes e discursos excludentes vigentes na 
sociedade. Postura crítica dos(as) alunos(as) diante de 
vocabulário preconceituoso. Desenvolvimento de pesquisa 
sobre o tema socioambiental. Valorização da cultura afro-
brasileira por professores(as), funcionários(as), alunos(as) e 
seus familiares. Troca de conhecimentos intergeracionais.

Desafios Enfrentados
Acabar com o preconceito entre as crianças, motivado por 
diferenças de cor, étnicas e de gênero. Despertar nas famílias 
respeito à cultura quilombola em toda sua amplitude, 
hábitos e religiosidade. Aproximar escola, crianças, pais 
e comunidade, em torno da reflexão sobre o racismo, 
preconceito e discriminação.

Professoras
Maria Cláudia Vedovello Morari e Sara Kniwers.

Prática Pedagógica
Para além da exposição de uma África objeto, essa prática 
pedagógica identificou e trouxe novos significados para a 
importância da África, dos africanos e seus descendentes na 
formação do Brasil, por meio da participação protagonista das 
crianças na metodologia e na escolha dos temas abordados.

Estratégias Utilizadas
Realização de pesquisa sobre a África. Participação das crianças 
na escolha dos temas sobre a África abordados pela experiência. 
Transformação dos (as)alunos(as) em co-autores(as) da prática 
pedagógica.

Ações Desenvolvidas
Pesquisa com as famílias para identificação da origem étnico-
racial. Atividades pedagógicas com base na pesquisa realizada. 
Transversalização do tema em todas as disciplinas do ensino 
fundamental.

Conquistas Alcançadas
Envolvimento ativo, interferência e interesse das crianças. Maior 
respeito à diversidade étnico-racial. Participação de todas as 
disciplinas da escola.

Desafios Enfrentados
Discutir a história da África e combater o racismo em sala de 
aula. Corresponder às expectativas das crianças em relação 
aos temas trabalhados. Identificar as devidas contribuições 
trazidas e (re)significadas na diáspora negra. Tomar contato com 
outras formas de organização e valorização do conhecimento 
sistematizado por outras sociedades ao longo da história.

Professora
Mighian Danae Ferreira Nunes. 7372

Brasiláfrica
E.E Jardim Moraes Prado I
São Paulo - SP



Práticas de 
Gestão Escolar
Existe uma vasta bibliografia sobre gestão escolar que, 
de maneira geral, é classificada em três áreas que devem 
funcionar de modo articulado, interligado e colaborativo, 
a saber: Gestão Pedagógica, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Administrativa.
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As especificidades exigidas pela educação para valorização 
da diversidade e promoção da igualdade étnico-racial 
demandam uma gestão escolar preocupada e em sintonia 
com o monitoramento contínuo e com a avaliação de suas 
próprias ações no que diz respeito à institucionalização da 
LDB alterada pelas Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.

Para atender a essas características, recomenda-se que a 
gestão escolar fortaleça processos, instâncias e mecanismos 
de controle e participação social estabelecidos pela LDB, que 
assegura a participação da sociedade como fator primordial 
para garantia da qualidade e no controle social. Ao mesmo 
tempo, também é preciso que sejam feitos investimentos 
na formação continuada, na aquisição e revisão do material 
didático disponível, assim como no fortalecimento dos marcos 
legais relativos à educação racialmente igualitária.



Prática Pedagógica
O Projeto África objetivou a adequação à lei e à necessidade 
de utilizar a contribuição dos diversos grupos sociais como 
ferramenta pedagógica no trabalho com a diversidade e 
respeito às diferenças, visando construir uma sociedade livre, 
igualitária, fraterna e tolerante. 

Estratégias Utilizadas
Como estratégia inicial, cada sala recebeu o seu boneco 
como um “aluno novo” que ganhou da classe, um 
nome africano, escolhido de uma lista apresentada pelas 
professoras. Assim, Akin, Rudo, Akiiki, Kanga, Zuka, Kitoko, 
Kiriku e Matobo passaram a ser alunos novos. Sendo 
estrangeiro e sem um lar para morar, o “aluno novo” 
precisou hospedar-se cada dia em uma casa. A partir disso, 
começou o Projeto África, por meio de estudos da origem 
do boneco (África), sua cultura, vestimentas, costumes, 
brincadeiras, palavras, etc., permeando toda a trajetória das 
linguagens e conteúdos curriculares.

Ações Desenvolvidas
A introdução de um novo colega despertou, nas 
crianças, a vontade de conhecer tudo a respeito dele, 
fora o trabalho humano com a diversidade de relações, 
enriquecido com o Projeto. Os pais e as crianças 
registraram as suas vivências com o boneco em um 
caderno, o que foi bastante interessante devido ao 
cuidado e zelo com que o trataram – como um amigo 
que precisava de lazer, horário para dormir, roupa lavada. 
As crianças até pediram aos pais para adequarem a roupa 
do boneco de acordo com o clima. “Pelos registros da 
pele, uma história aparece. Alguns registros parecem 
ser eternos. Outros se transformam (...)”.  (Seja! Leitura 
corporal em revista, fevereiro de 2002, nº 1)

Conquistas alcançadas
Muito bem avaliado por pais, professores(as), alunos(as) 
e funcionários(as), o projeto ganhou força e atingiu 
também o trabalho de todos os terceiros estágios da 
Educação Infantil, com a adesão de outras professoras.
O Projeto África possibilitou trabalhar diversas linguagens 
e atividades de aprendizagem, por meio de brincadeiras, 
imaginação, linguagem verbal, corporal e artística, 
natureza, cultura e conceitos matemáticos. Trabalhos 
como o estudo da África e sua localização, a contagem 
em lingala (idioma do Congo), a “contação” de histórias 
(Menina bonita do laço de fita, O menino marrom), 
lendas (Baobá), fábulas (Bichos da África I, II e III), 
nomes de animais africanos, culinária, vídeo (Kiriku e a 
feiticeira). Tudo isso, e mais um pouco, foi trabalhado em 
muitas rodas de conversa, pesquisas em livros, revistas e 
Internet, além de questionários/entrevistas com os pais.
A intenção inicial era atingir as crianças e possibilitar 
um trabalho de valorização da diversidade étnica e 
cultural, combatendo idéias preconceituosas e visões 
estereotipadas que legitimam práticas discriminatórias 
em nossa sociedade. A conquista foi perceber o 
envolvimento dos pais e demais familiares da criança, 
o comprometimento na entrega e no cuidado com os 
bonecos, e os elogios, impressões e avaliações positivas 
sobre o Projeto África. E esta, com certeza, é a maior 
conquista e reconhecimento que um professor e uma 
escola podem ter.
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Educação Infantil

Projeto África 
EMEI Janete Clair
São Paulo - SP



Desafios Enfrentados
As dificuldades referiram-se, principalmente, ao material 
bibliográfico disponível, inadequado à faixa etária atendida, 
cujo desafio consistiu em adaptá-lo, e também as atividades, 
de forma lúdica e interativa. A escola juntou esforços 
para comprar bonecos de pano negros, confeccionados 
exclusivamente para o projeto.

Professoras
Luciana Kazuko, Kátia de Sales Contini, Patrícia Aparecida 
Ximenes, Neusa Aparecida Lopes, Silvana da Silva, Edilene 
Vieira dos Santos, Lucia da Cunha, Marineide Moreira Sobral 
e Sheila Nascimento Góes Fernandes

 

Projeto Nossa África 
EMEI Professora Laura da Conceição Pereira Quintaes
São Paulo - SP
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Prática Pedagógica
Conhecer o grande continente africano em sua diversidade, 
riqueza cultural, hábitos, costumes, crenças, estabelecendo 
relações com a nossa cultura, buscando um outro olhar 
sobre a África. 

Estratégias Utilizadas
Uso das diretrizes curriculares de Educação Infantil.

Ações Desenvolvidas
Confecção de jogos de memória e de álbum de figurinhas. 
Medidas e quantidades trabalhadas em receitas culinárias. 
Leitura de contos africanos, lendas, reescrita coletiva 
de textos. Utilização de CDs com músicas africanas. 
Apresentação de instrumentos musicais e do grupo de 
dança Raízes. Brincadeiras, desfiles de trajes e penteados 
típicos. Confecção de pratos decorativos de papel machê, 
bonecas de lã, animais feitos com papel de jornal, animais 
da savana construídos em argila, pintura em diversos 
materiais, máscaras africanas, panos e etc. Visita ao Museu 
Afro-Brasileiro.



Conquistas Alcançadas
Envolvimento das crianças nas atividades propostas e 
relevante participação da comunidade. Reconhecimento 
da importância de valorizar nossas origens. Participação 
das famílias.

Desafios Enfrentados
Introduzir o tema na escola. Acessar material didático-
pedagógico e bibliográfico. 

Professoras
Luciana Lemes Barbosa, Janaina Maria Vicente da Silva 
Maria José de Araújo, Margarida de Sousa Barbosa, 
Márcia Aparecida dos Santos, Simone Cardoso da Silva, 
Margareth de Souza Beira, Patricia da Silva Peixoto dos 
Santos.

Diretora 
Solange Oliveira Ferreira.

Coordenadora Pedagógica
Elaine Cristina Cardoso Prático. 
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Prática Pedagógica
Partindo das brincadeiras e brinquedos presentes na cultura 
brasileira esta prática pedagógica desenvolveu-se em direção 
ao reconhecimento e à valorização da diversidade, da riqueza 
cultural, da identidade individual de cada criança e da busca 
pela integração da comunidade escolar às atividades.

Estratégias Utilizadas
Investimento na formação das professoras voltado ao tema da 
valorização da diversidade e promoção da igualdade étnico-
racial. Ampliação do acervo didático-pedagógico da escola 
pela aquisição e compra de materiais relativos ao tema. 
Organização de encontros entre a equipe escolar e as famílias 
das crianças.

Ações Desenvolvidas
Estudo crítico das questões étnicas e da formação do povo 
brasileiro. Aquisição e compra de acervo: CDs, DVDs, livros 
infantis e de formação, instrumentos musicais e brinquedos. 
Cronograma para encontros com as famílias e a comunidade. 
Pesquisa de brincadeiras e brinquedos da cultura popular. 
Visitas de voluntários nas reuniões e jornadas pedagógicas. 
Festa com as crianças, suas famílias e toda a equipe escolar.

A minha Identidade e a sua identidade!
Nossa Diversidade
CEU EMEI Aricanduva 
São Paulo - SP



Conquistas alcançadas
A concretização dos trabalhos realizados durante o 
ano. Envolvimento das professoras, equipes e famílias 
no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. 
Reconhecimento e valorização das identidades étnico-raciais 
e individuais. Transformação da escola em um espaço mais 
favorável à valorização das diversidades.

Desafios Enfrentados 
Aproximar a comunidade do processo de reconhecimento 
de sua identidade e valorização da diversidade e da cultura 
do brincar. Envolver todas as equipes escolares no projeto, 
como meio de conscientização e participação em atividades 
relacionadas à valorização da diversidade e promoção da 
igualdade étnico-racial. 

Professoras
Amália Terezinha de S. Vitalino, Amanda Gomes Pinto, 
Cleyde Garcia Bandettini, Cristiane Róseo da Silva, Fátima 
Regina Graminha, Gisele Martins Alvim, Gloribel de Andrade, 
Katherine Wrede Ferreira, Liliane Jasinlionis Segura, 
Margarida de Assis Monteiro, Nilcélia Corrêa Antônio, Paula 
Cristina da Silva Borges, Romilda Ferreira A. dos Santos, Telma 
Sanches Proença.

Diretora
Iara Rosa dos Santos.

Assistente de direção
Lucymara Cordeiro B. Machado.

Coordenadora pedagógica
Cleide Andrade da Silva.
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Mês da Consciência Negra no CEMEI
CEMEI José Marrara
São Carlos - SP

Prática Pedagógica
Crianças de 0 a 3 anos vivenciaram diversos aspectos da 
cultura afro-brasileira e africana em projeto iniciado no 
Dia da Consciência Negra. A prática pedagógica pautou-se 
pela valorização da diversidade étnico-racial presente no 
ambiente escolar. O projeto surgiu de uma discussão sobre o 
fato de o dia 20 de Novembro não ser feriado no município. 
A equipe pedagógica decidiu que seria oportuno envolver 
as crianças e a comunidade escolar nas comemorações do 
dia da consciência negra, com atividades que valorizassem 
a cultura negra e que de alguma forma colocassem em 
evidência a riqueza da diversidade étnico-racial existente 
no país. Para isso, o trabalho contou com o envolvimento 
de todas as professoras da unidade, pais de alunos(as), da 
diretora e da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos. 
As atividades desenvolvidas estavam articuladas ao projeto 
político pedagógico da unidade, na medida em que esse 
projeto aponta que “Respeito à Diversidade dos alunos é parte 
integrante da proposta da escola”.

Estratégias Utilizadas
Teatro de fantoches, contação de histórias, roda de capoeira, 
desfile da diversidade, baile black (matinê), atividades 
artísticas (A galinha d´angola e confecção de máscaras 
africanas), atividades com músicas, palestra sobre lugares 
distantes pessoas e culturas diferentes, cinema (projeção do 
filme As aventuras de Azur e Asmar), cardápio com pratos 
típicos da culinária africana, entre outras ações.



Ações Desenvolvidas
Reuniões e ações conjuntas com os pais, reuniões 
pedagógicas entre os docentes. Envolvimento da comunidade 
nas atividades da creche. Motivação por parte dos(as) 
professores(as) para trabalhar a temática. 

Conquistas Alcançadas
Com a realização do projeto, a temática passou a fazer 
parte do cotidiano da creche. Tanto os pais como algumas 
professoras passaram a valorizar questões com as quais não 
se preocupavam. Dessa forma, as crianças negras atendidas 
sentiram-se mais valorizadas. O projeto contribuiu, ainda, 
para melhorar as relações pessoais na unidade, de modo geral.

Desafios Enfrentados
Envolver a comunidade escolar no processo de elaboração, 
implementação das atividades e construção da prática 
pedagógica. 

Professoras
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, Elaine Terezinha e 
contribuição de toda equipe da escola.
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Ensino Fundamental I

Iségún
EMEF Prof. Dr. Domingos Angerami
Ribeirão Preto - SP

Prática Pedagógica
Fundamentada na capoeira, essa experiência democratiza 
o espaço escolar abrindo a escola para a participação e a 
apropriação do espaço público pela comunidade. Prática 
pedagógica que transitou pela religiosidade, dança, música e 
técnicas corporais afro-brasileiras, promovendo a auto estima 
e afirmações das identidades.

Estratégias Utilizadas
Realização de atividades culturais em horário 
complementar. Produção de materiais didáticos e 
artísticos. Envolvimento de grupos culturais locais. Busca 
de apoio da Associação de Pais e Mestres (APM) e da 
Secretaria Municipal de Educação (SME).

Ações Desenvolvidas
Excursões, produção de textos, mapas e esculturas, cartazes, 
formação de coral, oficinas de instrumentos e danças, 
exibição de filmes, exposição de trabalhos dos(as) alunos(as), 
leitura de livros paradidáticos.

Conquistas Alcançadas
Diminuição das faltas e aumento de interesse por outras 
disciplinas. Estudantes se tornaram multiplicadores de 
formação e convictos do papel social que podem exercer 



em suas comunidades. Aumento da participação docente 
nas atividades. Influência no Projeto Político Pedagógico da 
escola. Apoio financeiro da APM e SME. 

Desafios Enfrentados
Envolver os(as) alunos(as) e familiares no projeto. 
Adesão do corpo docente à prática pedagógica. Recursos 
financeiros. Inserção das atividades no Projeto Político 
Pedagógico.

Professores(as)
Edson Spressola Junior, Rosana de Lourdes A. M. da Silva, 
Simone Helena do S. Lucrécio.

Diretora
Fulvia Giuntini
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1º Encontro Afro-Cultural de Integração
E.E.Vicente Casale Padovani
Araras - SP

Prática Pedagógica
Essa prática pedagógica compartilhou com outras escolas da cidade 
os saberes adquiridos a partir de um projeto de construção de 
cidadania, explorando os caminhos do patrimônio étnico e cultural 
da comunidade escolar. Essa experiência se inspirou na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e nos valores civilizatórios africanos. 

Estratégias Utilizadas
Identificação das características da população do entorno que 
compõem a região escolar e suas influências culturais. Envolvimento 
do Grêmio Estudantil para ampliar a participação dos estudantes. 
Sensibilização para o convívio pacífico e criativo das diferenças. 
Produção de materiais em sala de aula. Envolvimento de órgãos 
governamentais, ONGs, iniciativa privada e da sociedade civil. 
Organização de palestras, participação em formações continuadas e 
multiplicadas para o corpo docente da unidade escolar.

Ações Desenvolvidas
Palestras informativas para famílias e educadores, grupos de 
trabalho, oficinas, exposição de fotos, exibição de filmes, contação de 
histórias, produção de materiais didáticos pelos estudantes (cartilhas, 
textos, fotos e etc.), oficinas de cabelo e maquiagem africanas, 
indígenas e outras.



Conquistas Alcançadas
Protagonismo estudantil no desenvolvimento das atividades 
e tarefas. Aumento da participação do corpo docente no 
projeto. Integração dos diferentes atores sociais da cidade. 
Valorização e respeito à tradição afro-brasileira. Participação 
de várias escolas no Encontro Afro-Cultural de Integração. 
Introdução da temática no projeto político pedagógico da 
unidade escolar.

Desafios Encontrados
Promover o reconhecimento e valorização da pluralidade 
étnica e cultural. Contribuir para a formação pessoal e 
social de crianças e adolescentes. Combater situações de 
preconceitos e racismo comuns ao ambiente escolar. Reunir 
escolas para a realização de encontro cultural de integração 
escolar. Introduzir a história africana e afro-brasileira no 
projeto político pedagógico da unidade escolar. Preparar o 
corpo docente para abordagem do tema.

Professoras
Elisete Alberico, Lucinéia Thim Vitorino, Marli Josefa Calixto, 
Pérola Monteiro dos Santos Quintiliano.
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Cultura Afro-brasileira e Africana
EMEF. Dona Luiza Seno de Oliveira
Olímpia - SP

Prática Pedagógica
Essa prática pedagógica se desenvolveu orientada para a apreensão 
da cultura africana e afro-brasileira e a valorização da diversidade 
étnica. As atividades de dança, confecção de máscara, receitas 
culinárias, leituras, aproximaram crianças, pais e o corpo docente do 
rico e diverso universo africano.

Estratégias utilizadas
Reescritas, leituras, danças, músicas, filmes e troca de experiência 
entre docentes.

Ações Desenvolvidas
Participação em formação continuada: “São Paulo – Educando pela 
Diferença para Igualdade”; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira”. Negros em ação, 
afirmando seus direitos e construindo a democracia. Trabalho em 
sala de aula com literatura infantil. Confecção de bonecas de panos e 
máscaras. Trabalho com música. Pintura de quadros com o tema afro.

Conquistas alcançadas
Crianças mais confiantes e respeitosas entre si. Melhor desempenho 
nas atividades escolares em geral. Satisfação com as atividades da 
prática pedagógica. Aumento do conhecimento sobre África e os 
africanos.



Desafios enfrentados
Trabalhar a auto-estima, a valorização e o respeito à cultura 
africana.

Professores(as) participantes
Aline de Figueiredo Ciconelli, Ana Paula Moreira, Ana 
Paula Nogueira, Andressa Ruiz Spegiorin, Augusta Caridade 
Nascimento, Daniela Machado, Eliane Solange P. da Silval, 
Elissandra Maria de Oliveira, Enolaidia de Oliveira, Fabiana 
Martins Alencar Zangirolami, Fabiana Marques Alvares, Iana 
Tognon Jacob, Josefina D´Tfoli Lino Machado, Joana Darc de 
Andrade Teixeira, Lia Branco, Lucia Helena Sottero Gazzone, 
Lucilene Aparecida Barbosa, Luciana Cristina de Arruda, Maria 
Cristina da Silva Barbosa Viana, Neide Aparecida Olmos, 
Silmara Lúcia Barbosa, Renilda Aparecida dos Santos,.
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Prática Pedagógica
Valorização da oralidade, corporeidade e arte, como a 
dança, enfocando as contribuições dos africanos para o 
desenvolvimento da humanidade. A cultura africana faz parte 
do cotidiano brasileiro, formando assim aspectos primordiais 
de nossa visão de mundo. Este projeto teve como prática 
pedagógica resgatar um pouco da África que há em nós, na 
formação de nosso povo. No ambiente escolar isso ficou mais 
evidente pela mobilização realizada pela equipe pedagógica, 
que envolveu a comunidade, os(as) professores(as), os(as) 
alunos(as) em torno do mesmo propósito. 

Estratégias Utilizadas
Garantia da participação dos(as) alunos(as) no planejamento 
do projeto, convidando, inicialmente, os afrodescendentes 
para discuti-lo com a coordenadora. A intenção era saber até 
que ponto esses(as) alunos(as) tinham interesse em conhecer 
as suas origens. No final do projeto, foi feita uma avaliação 
para comparar o número de alunos(as) participantes no 
início e no final do projeto. Familiarização com a literatura 
africana, colocando à disposição livros para empréstimo e 

Um Pouco de Nós, Um Pouco da África
E.E. Bibliotecária Maria Luisa Monteiro da 
Cunha
São Paulo - SP
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leitura. Realização de pesquisa com as famílias sobre a origem 
dos seus ancestrais, receitas típicas e histórias contadas 
pelas avós. Estudo e criação de selos tendo como tema a 
estamparia africana. Ensaio e apresentação no dia da festa 
da música Um pouco de nós, um pouco da África do grupo 
Palavra Cantada, que deu nome ao projeto.

A partir da proposta de uso do corpo como expressão de 
identidade negra, os(as) alunos(as) de todas as classes 
passaram a usar na escola cabelos trançados e enfeitados à 
moda africana, durante o desenvolvimento do projeto. Foi 
decidido entre alunos(as) e professores(as) que o final do 
projeto seria uma festa com dança, desfile de penteados, 
exposição de trabalhos, apresentação de composições 
musicais. Realização de visita ao Museu Afro-Brasil, no 
ibirapuera, confecções de panos estampados, inspirados na 
história Nina e a galinha d' Angola, na visita reaizada ao 
museu e nas aulas de Arte.

Ações Desenvolvidas
Reunião com os(as) alunos(as) afro-descendentes para 
discutir o projeto; levantamento dos conhecimentos sobre 
a África; Apresentação do filme Kiriku e a feiticeira e 
transformação da história em livro ilustrado; localização do 
continente africano no mapa-múndi; pesquisa, na Internet, 
a respeito dos países africanos de onde vieram os escravos 
para o Brasil; leitura sobre textos a história no Brasil e os 
movimentos de liberdade dos escravos; leitura de contos da 
cultura africana e realização de reescritas em aula;realização 
de pesquisa, dos(as) alunos(as) com suas famílias, meios de 
comunicação, como jornais, revistas, livros, sobre a influência 
da culinária africana na nossa cultura; atividade de artes 
plásticas de estamparia africana;  visita ao Museu Afro, no 
Ibirapuera. exposição, em mural, de fotos dos(as) alunos(as) 
e seus familiares; exposição de trabalhos realizados e 
apresentação de teatro, dança e jograis.

Conquistas Alcançadas
A construção do orgulho da ascendência africana entre 
os membros da comunidade escolar foi notável, por meio 
da apropriação da cultura de seus ancestrais. Ampliou-se 
o reconhecimento da riqueza das influências africanas na 
formação do povo brasileiro. Destaca-se, também, que foi 

possível estabelecer uma ligação afetiva entre a família e a 
escola. Os resultados deste projeto foram tão positivos que 
resultaram na sua incorporação à proposta pedagógica da 
escola.

Desafios Enfrentados
Houve, na escola, várias tentativas de implementação de um 
projeto sobre cultura africana. Embora várias professoras 
desenvolvessem, durante o ano, trabalhos com esse tema, 
o grupo todo não se sensibilizava com a ideia. Uma das 
dificuldades era não saber como lidar, em classe, com a questão 
da discriminação e do preconceito. A mudança ocorreu quando 
os(as) alunos(as) assistiram ao filme Kiriku e a feiticeira, que 
deixou as crianças e os(as) professores(as) encantados. Foi 
proposto, então, que os(as) professores(as) lessem, diariamente, 
durante um bimestre, livros de contos africanos. A partir da 
percepção da riqueza e o arrebatamento provocado pelas 
lendas, contos, mitos, fábulas, poesias formavam o caminho 
para  a implementação de um projeto de afirmação da cultura 
negra em toda a escola. Por isso, a decisão de que esse seria o 
tema do projeto.

Professoras
Ana Cristina Tarifa Pussacos, Arlete Oliveira, Cássia Mariotti 
Gaspar, Elizete Melo de Mesquita, Isolde Feldmann Farias, 
Marilene Nunes Aguiar, Patrícia Carla Gonçalves, Rérida Maria 
Mazola, Rozelane de Santana, Soraya Aparecida Pereira do 
Valle, Tânia Cristina Peres Bazzani.

Diretora 
Raquel Martins

Vice-diretora 
Rosa Maria Pudney Penha

Coordenadora Pedagógica 
Lurdes Ribeiro
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Diversidade, multiculturalismo e desigualdades 

O conceito de diversidade compartilha várias dimensões com 
o conceito de multiculturalismo. Ambos podem ser invocados 
com o objetivo de desviar a atenção do legado do racismo e da 
injustiça social.

Em sua origem, o multiculturalismo aparece como princípio 
ético que orienta a ação de grupos culturalmente dominados. 
Falar de multiculturalismo é falar do jogo das diferenças, cujas 
regras são definidas nas lutas sociais por atores que, por uma 
razão ou outra, experimentam o gosto amargo da discriminação 
e do preconceito no interior das sociedades em que vivem.

No Brasil, quando se fala em ação afirmativa para negros e 
mulheres, logo surge a pergunta: “E os outros discriminados?”. 
Muitas vezes essa pergunta surge para paralisar e esvaziar a 
luta por ações afirmativas e cotas. O desdobramento desse 
questionamento é o posicionamento de que todos somos 
discriminados, todos somos contra a discriminação e, portanto, 
precisamos de políticas para todos. Ou seja, a diversidade no 
Brasil é frequentemente utilizada para relativizar o peso da 
luta contra a discriminação e pela promoção da igualdade de 
direitos.

Numa resposta instigante, alguns grupos excluídos vêm 
ressignificando a expressão diversidade e utilizando-a como 
força aglutinadora no caminho pela democratização das 
relações sociais. No território da educação, importantes 
segmentos do movimento social vêm debatendo conjuntamente 
a discriminação racial, de gênero, de idade, de pessoa com 
deficiência, de orientação sexual, fazendo um esforço para 
distinguir as diferentes formas de discriminação e de luta e 
para encontrar territórios de atuação conjunta. Esse processo 
é ambivalente, contraditório, gerador de tensão entre os 
grupos, mas vem se colocando na trajetória de luta contra a 
discriminação e pela igualdade de oportunidade e tratamento. 
Essa conexão dos diversos movimentos sociais se explicita em 

Falar de multiculturalismo é falar do jogo das diferenças, 
cujas regras são definidas nas lutas sociais por atores que, 
por uma razão ou outra, experimentam o gosto amargo da 
discriminação e do preconceito no interior das sociedades 
em que vivem.

O termo diversidade, tão frequentemente utilizado nos docu-
mentos e dedeedanos debates referetes à educação, costuma 
ser entendido como variedade, pluralidade e diferença. A diver-
sidade é frequentemente associada às diferenças de idiomas e 
linguagens, culturas, cor da pele e outras características físicas.

No entanto, segundo Muniz Sodré ²⁰, diversidade é mais do que 
variedade de aparência, é a existência de valores atribuidos a 
determinadas aparências, gerando estigm, estereótipo, precon-
ceito e desicriminação, ou seja, pressupõe julgamento de valor. 
O diverso, o diferente, é definido a partir da comparação com o 
que é encarado como "a referência", "o universal", que, por ser 
"modelo", se considera superior.

Nesse sentido, a outra face da diversidade é a referência, 
a dominação do que não é considerado diverso, do que é o 
mesmo, do universal. Ou seja, a valorização da diversidade 
torna necessária a existência de processos de negação da 
multiplicidade de histórias, de trajetórias, de culturas dos 
grupos humanos.

Outro aspecto importante da palavra diversidade, salientado 
por Muniz Sodré, é o fato de ela ser abordada no território 
do cognitivo, ou seja, falamos em “pensar a diversidade”, 
“entender a diversidade”, em “distinguir as diferenças”. 
Para Sodré, a diversidade deveria estar mais no território 
do sentimento. A diversidade é menos para ser pensada e 
mais para ser sentida. Diversidade trata dos afetos e das 
atitudes. Está no território de aceitação do que é considerado 
“diferente”, “diverso”. Diversidade remete à imediaticidade, 
à proximidade, portanto, também é física. Trata-se da 
convivência entre grupos humanos com diferentes histórias, 
trajetórias, culturas e linguagens.

20 · MUNIZ SODRÉ, Invenção do contemporâneo: a ignorância da diversidade, 2007

Diversidade na educação 

Prof. Dra Maria Aparecida da Silva Bento
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custo per capita mais baixo, e fazem parte do nível de ensino 
que menos cresceu durante a década de 1990.

Dessa forma, as trajetórias de grupos negros e indígenas 
têm sido marcadas por descontinuidades e defasagens em 
comparação às de outros grupos raciais. Ou seja, os(as) 
estudantes(as) negros(as) percorrem uma educação que 
se diferencia pelas dificuldades de acesso, permanência e 
desempenho acadêmico.

A realidade da repetência, do abandono e da evasão, que gera 
as descontinuidades e os atrasos na progressão escolar das 
crianças mais pobres, culmina na grande defasagem entre 
série e idade.

Nesse contexto, atuam ainda mecanismos utilizados para 
invalidar as experiências e histórias culturais de estudantes 
negros(as) e indígenas, afetando profundamente suas 
identidades, gerando baixa autoestima e provocando 
sentimento de superioridade nas crianças brancas.

Diversidade e identidade 

Segundo Janet Helms (1990)24, identidade racial é:

um sentimento de identidade coletiva ou grupal baseado 
em uma percepção de estar compartilhando uma 
herança racial comum com um grupo racial particular 
(...) É um sistema de crenças que se desenvolve em 
reação a diferenciais percebidos no pertencimento a 
grupos raciais.

Em sociedades como a nossa, em que o pertencimento a um 
grupo racial é enfatizado, o desenvolvimento da identidade 
racial ocorrerá de alguma forma com qualquer pessoa. Dada 
a situação desigual entre brancos e negros, não é surpresa 
que esse processo de desenvolvimento se desdobre de 
diferentes maneiras.

22 FÚLVIA ROSEMBERG. ET AL.. Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos 
e pardos) no Estado de São Paulo. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 1986. 2v. 

23 ·FÚLVIA ROSEMBERG. Expansão da educação infantil e o processo de exclusão. Cadernos 
de pesquisa. Fundação Carlos Chagas, n. 107, julho de 1999

momentos importantes da história da democratização da 
educação no país, como na Conferência Nacional de Educação 
Básica (2009). Dessa forma, os movimentos sociais usam a 
expressão diversidade de outra maneira, como manifestação 
de resistência.

Diversidade e resistência 

O professor Luis Gonçalves (1998)21 destaca que, desde 
1950, temos iniciativas no sentido de enfrentar o racismo e 
valorizar a raça e a cultura afro-brasileira. Esse processo vem 
crescendo, de maneira não linear, com forte salto político 
na década de 1970, e, depois, no centenário da abolição da 
escravatura, quando ocorreu uma onda de publicações sobre o 
assunto. Novamente, em 1995, por ocasião da Marcha Zumbi 
dos Palmares; na Conferência de Durban, em 2001; em 2003, 
com a alteração da LDB pela lei 10.639; e, posteriormente, em 
2008, com a inclusão da lei 11.645.

Esse processo é uma resposta do movimento negro brasileiro 
ao que Fúlvia Rosemberg (1986)²² denominou “a trajetória 
acidentada da criança negra na escola”, na qual se observa a 
hostilidade com que o sistema educacional trata as crianças 
negras. Destacam-se aí as imagens produzidas sobre a criança 
negra e seu povo, os silêncios, o não reconhecimento de sua 
cultura e o impacto desse vazio na identidade da criança.

As estatísticas revelam que a condição de vida dos diferentes 
segmentos infantis é muito desigual. Crianças negras 
pequenas, por exemplo, compõem o segmento social brasileiro 
com o maior contingente de pobres e indigentes, vivendo em 
domicílios com as piores condições de saneamento básico, 
frequentando estabelecimentos educacionais com piores 
condições de infra-estrutura (água, luz, esgoto), escolas com 
brinquedos, livros e espaços externos e internos insuficientes 
e inadequados (Rosemberg, 1999)23. Ressalte-se ainda que são 
atendidas por professoras com a mais baixa qualificação e a 
pior remuneração do sistema educacional brasileiro, com o 
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24 · JANET HELMS E. Black and white racial identity: theory, research and practice, New York,  
Greenwood Press, 1990.

21 · Luis Alberto Oliveira GONÇALVES; Petronilha Gonçalves e SILVA, O jogo das diferenças: o 
multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.



2. A atenção para o fato de que educadores e gestores 
sempre podem estar posicionados em relação aos 
grupos discriminados em razão de seus preconceitos e/
ou de seus próprios pertencimentos – privilégios como 
branco;

3. O reconhecimento da alienação provocada pela 
força do mito, ou seja, a possibilidade de que o mito da 
democracia racial brasileira ainda esteja presente na 
ideia de diversidade da política curricular para o ensino 
fundamental;

4. O reconhecimento da existência da discriminação 
institucional como elemento fundamental. 
Determinadas instituições apresentam forte vocação 
para se conservar – resistem a mudanças. Processos de 
sensiblização e formação sem mudanças nas estruturas 
avançam mais lentamente – a criação de regras 
institucionais para o cotidiano das instituições pode 
ajudar muito;

5. As possibilidades mobilizadoras de crítica e ação 
social, por meio de conceitos que ainda guardam esse 
potencial, tais como igualdade, liberdade, cultura e 
outros.

Brancos e negros vivem processos muito diferenciados, são 
herdeiros beneficiários (concreta ou simbolicamente) ou 
herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico. E essa 
herança se reflete objetivamente nas diferentes condições de 
vida de negros e brancos e também subjetivamente na maneira 
como se vêm ou são vistos, na maneira como se sentem com 
relação a si próprios e aos outros.

Nesse processo, as diferenças reais ganham outra dimensão, 
pois é a tomada de consciência dessas diferenças – e não 
suas evidências reais – o fator determinante na construção 
da identidade étnica. Pode-se dizer que identidade exprime, 
acima de tudo, o sentido de pertinência dos membros do 
grupo étnico ao seu grupo específico e reflete a forma pela 
qual um grupo social, com mais poder, define aqueles grupos 
com menos poder, colocando-os à parte e limitando sua 
participação (Teixeira, 1992)25.

Assim, a pergunta que fica, para nós, profissionais 
comprometidos com uma educação de qualidade para todos 
e todas é: qual o significado de diversidade quando esta 
aparece desarticulada da desigualdade social?

O ensino comprometido com a diversidade

Como nos evidencia Silveira (2002)26, o ensino orientado para 
a diversidade, pode contemplar:

1. A ênfase na auto-reflexão sobre a atuação na escola, sobre 
o quanto aprendem com as crianças, ou seja, a pressuposição 
de que as professoras de instituições de educação infantil 
podem e devem autorizar-se enquanto pensadoras; 

25 · Maria Aparecida da Silva Bento TEIXEIRA. Resgatando a minha bisavó - discriminação 
racial e resistência na voz dos trabalhadores negros. Dissertação (Mestrado),  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo,1992.

Brancos e negros vivem processos muito diferenciados, são 
herdeiros beneficiários (concreta ou simbolicamente) ou 
herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico.

26 · Marly de Jesus SILVEIRA. Educação, diferenças e desigualdade: o papel da 
escola neste enfrentamento. Tese de Doutorado. São Paulo: IPUSP, 2002
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