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“Conhecendo um pouco da África por meio das Histórias”

Categoria Professor / Educação Infantil
Escola Municipal Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu
Belo Horizonte/ MG

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda 
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e se podem aprender a odiar, 
podem também ser ensinadas a amar.”
Nelson Mandela

Professores envolvidos 
Andreza Mara da Fonseca (autora e idealizadora), Laura Sobral e Sílvia Moreira (abraçaram o projeto e auxi-
liaram na execução).

Prática Pedagógica 
Este trabalho se originou de uma necessidade: dar visibilidade e trabalhar a temática étnico-racial na Edu-
cação Infantil da E. M. Des. Loreto Ribeiro de Abreu. O projeto, com foco nas histórias (Literatura Infantil), 
foi construído a partir do interesse da turma e da reflexão sobre minha própria prática pedagógica, relacio-
nando-a e problematizando-a com referências conceituais e conhecimentos adquiridos em minha trajetória. 

Objetivo: 
Promover ações para que as crianças e a comunidade escolar pudessem conhecer, reconhecer e valorizar os 
modos de vida, a cultura e a identidade dos africanos e seus descendentes, por meio das histórias que abor-
dam a temática, oportunizando romper com o silêncio racial e superar as visões estereotipadas.  

Estratégias Utilizadas
Foram duas as mediações que nortearam a construção do projeto – a sensibilização por meio da literatura e a 
contação de histórias (em rodas).  Essa estratégia buscou levar para a cultura escolar e para a cultura infantil 
os contos africanos e afro-brasileiros, enfatizando as diferenças, a riqueza cultural, valores como amizade, 
respeito e a persistência, com personagens negros representados de forma positiva, com qualidade e beleza; 
rodas de discussões e debates e outros registros.

Ações Desenvolvidas
• Pesquisas com temas sobre: a África, a diáspora, a resistência negra e a formação dos quilombos e   

resolução de problemas;
• Contação de histórias (“Bruna e a Galinha D’Angola”, “O amigo do Rei”, “Zumbi o pequeno guerreiro”, 

“Chuva de Manga etc.), com variados;
• Registros subsequentes às contações de histórias; 
• Exibição de filmes, vídeos, (montagem) e imagens (“Kirikú e a feiticeira, Kirikú e o animais selvagens”, 

Zumbi);
• Visita à Comunidade Quilombola de Mangueiras (registro no livro de pano);
• Atividades com as famílias e a comunidade escolar realizando junto a eles: a exposição do tema,  

detalhando estratégias, ações e forma de participação (contribuições em mostras, visitas, exposições     
e “Chá de Histórias”, no qual as famílias contaram suas histórias). 

Conquistas Alcançadas:
Foram muitas as conquistas alcançadas, dentre elas: maior diálogo entre famílias/ educadoras / crianças so-
bre educação das relações étnico-raciais; desconstrução de visões estereotipadas sobre os afro-brasileiros e 
africanos e suas culturas; reconto de histórias e registro da visita à Comunidade Quilombola de Mangueiras 
e confecção de um livro de pano com o reconto da história desse Quilombo. A comunidade escolar teve a 
chance de participar na construção e disseminação de atitudes de respeito à diversidade. 

Finalistas

Categoria Professor    Educação Infantil
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Conhecendo a influência da África em nosso dia a dia

Categoria Professor / Educação Infantil 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Nilo Peçanha 
Novo Hamburgo / RS 

“A cultura africana presente em nosso dia a dia merece ser respeitada e valorizada”

Professor(es) envolvido(s): Gidiane Roos

Prática Pedagógica 
Este projeto surgiu da junção de duas situações percebidas em sala de aula: a primeira foi a de discriminação 
racial com afrodescendentes e a segunda a baixa autoestima em alguns alunos, apontando a necessidade de 
tratar as questões étnico-raciais juntamente com as crianças, a fim de promover a valorização da diversidade 
e a ampliação do repertório cultural delas, inserindo em seu cotidiano as histórias africana e afro-brasileira. 

Objetivo 
Reconhecer e valorizar as contribuições do negro na formação étnica, cultural e econô-
mica do povo brasileiro, por meio do resgate da história, costumes e vivências do povo 
africano e sua influência na construção histórica do Brasil.

Estratégias Utilizadas
Dentre as atividades realizadas com as crianças, por meio de pesquisas, contos, poemas, danças, histórias, 
questionamentos e rodas de conversas, buscamos explorar o conhecimento sobre o povo africano, desco-
brindo onde viviam antes de chegarem ao Brasil, como chegaram até aqui, quais suas características físicas, 
gostos, hábitos, cultura e verificamos quais as influências destes no nosso dia a dia, a fim de fazer junto com 
as crianças o resgate das histórias afro-brasileira e africana promovendo a valorização, o respeito entre si e 
a diversidade étnico-racial.

Ações Desenvolvidas
• Rodas de conversa; 
• Horas do Conto com contos africanos, poemas e histórias;
• Pesquisas e trabalhos no LIE (Laboratório de Informática Educativa);
• Pesquisas sobre a África: localização, história, cultura, alimentação, vocabulário, usos, costumes,   

 músicas, fauna, flora e personalidades, entre outros;
• Audição e canto de músicas em africano e dança de folguedos afro-brasileiros (capoeira);
• Palestras e oficinas com pessoas da comunidade afrodescendentes para os alunos;
• Confecção de painel com personalidades de etnia africana influentes no Brasil e no mundo;
• Confecção de máscaras africanas, bonecas de pano brancas e negras, mandalas, painéis diversos e   

com dobraduras, bogolan (pintura em tecido com carimbos de sucata);
• Oficinas de cabelo afro e de caricatura com artista local;
• Confecção de brinquedos com sucata como as crianças da África fazem;
• Participação em exposições de produções dos alunos em Feiras, praça e escola.

Conquistas Alcançadas
Este foi um trabalho prazeroso para todos os envolvidos, pois ao longo das atividades o entusiasmo e o 
desejo de aprender dos meus alunos, de suas famílias e o meu próprio, aumentaram. As pesquisas, comen-
tários, conhecimentos, materiais e as produções feitas pelo grupo foram essenciais para o seguimento das 
atividades. A parceria de colegas da escola, das famílias, oficineiros e palestrantes contribuíram para ampliar 
conhecimentos, melhorar as relações, a autoestima e o respeito entre todos na escola, reconhecendo e va-
lorizando as contribuições africanas no nosso dia a dia.
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“Nossas raízes africanas: Literatura e Cultura Afro-Brasileira em prol 
de uma Educação Antirracista”.

Categoria Professor / Ensino Fundamental I
Escola Classe 39 de Ceilândia
Ceilândia/ DF

“A promoção de uma educação crítica, emancipatória e antirracista contribui para a 
construção de uma nação que valorize a diversidade e as diferenças étnico-racias, sem, 
no entanto, hierarquizá-las”

Professor(es) envolvido(s) 
Francisco Thiago Silva (organizador),Anna Maura Lima Silva Vais Pinto e Marifainy Mendes da Silva.

Prática Pedagógica 
O projeto educativo buscou construir relações étnico-raciais sadias entre alunos, especificamente do 4º ano, 
professores e funcionários, por meio de oficinas e aulas temáticas relativas às duas matrizes norteadoras 
do trabalho: as literaturas e as culturas africana e afro-brasileira, intervindo no currículo escolar, trazendo a 
centralidade do resgate do protagonismo negro brasileiro em nossa história, contribuindo assim, para uma 
educação antirracista. 

Objetivo 
Reconhecer a diversidade étnico-racial presente na escola, a fim de resgatar o protagonismo do negro na 
história brasileira, sobretudo, na literatura e na cultura nacional, visando desconstruir o “mito de democracia 
racial” e promover uma educação antirracista no currículo dos anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Estratégias Utilizadas
Durante as aulas, o conteúdo foi abordado em momentos expositivos e rodas de conversa, com auxílio de 
textos informativos, coleções pedagógicas, músicas, vídeos e obras de arte. Os alunos produziram textos, 
livros de bolso, receitas, painéis informativos e um caderno individual de registro das suas reflexões durante 
os encontros. Organização dos materiais produzidos ao longo dos meses, expostos na Feira Anual de Cultura 
da escola, com participação da comunidade.  

Ações Desenvolvidas 
• Mapeamento sobre o que os alunos sabem acerca da história do povo africano no Brasil; 
• Sensibilização das turmas, reconhecendo que a “A África está em nós” (evidência do racismo na   

 escola) e no país; 
• Leituras de histórias, lendas, contos, mitos e provérbios onde os negros são os protagonistas; 
• Apreciação de músicas e vídeos como: “O Xadrez das Cores”, “Amistad” e “Zumbi”, nos quais as prá  

ticas culturais afro-brasileiras (dança, música, vocabulário, literatura, culinária, artes visuais e religio  
sidade) são apresentadas e caracterizadas; 

• Apresentação de slides sobre a história dos povos africanos e suas contribuições importantes;
• Confecção de livros de receitas afro-brasileiras e dicionários com vocábulos e expressões africanas   

no Brasil;
• Organização de painéis informativos e exposições das produções dos alunos na escola; 
• Produção de um caderno de registro individual que acompanhou os alunos nas aulas.

Conquistas Alcançadas:
Aumento da assiduidade, interesse e participação dos alunos em todas as aulas. Reconhecimento de mu-
danças e posturas a cerca da importância do respeito ao povo afro-brasileiro no Brasil, por parte de alunos 
negros e não-negros; maior integração entre os pais, professores e os próprios estudantes que reconhece-
ram - a maioria era negra – o valor das tradições de seus antepassados e o reconhecimento de que o Brasil 
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é um país ainda racista e racializado, mas que a escola apresenta-se como espaço oportuno no combate a 
essas práticas.   
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Traduzindo a África em Nós

Categoria Professor / Ensino Fundamental I
Centro Educacional Santo Antônio - Obras Sociais Irmã Dulce
Salvador/BA

“Não existe raça branca e negra. Existe sim uma única raça, a humana!” 
Elton Roosewelt

Professor(es) envolvido(s) 
Maria Lúcia Oliveira Santos 
Elivanete Macedo 
Lenise Sampaio Ribeiro 
Leonardo Batista Passos: Arte - educador da Oficina de Teatro
Luis Amado Sanches: Arte - educador da Oficina de Cerâmica
Lyla Rosa: Arte- educadora da Oficina de Dança
Marta Regina Alves Gomes
Miguel Ângelo Santos Assunção 
Petronília Almeida
Regina Conceição de Jesus Guerreiro Dantas
RGD Consultoria Pedagógica Ltda.
Vovô, que gentilmente nos presenteou com o Illê Ayê.

Prática Pedagógica
O projeto foi realizado no CESA, um núcleo das Obras Assistenciais da Irmã Dulce (OSID), onde foi detectado 
que as 25 crianças que compunham a turma do 3o ano do Ensino Fundamental I não se aceitavam enquanto 
negros e/ou afrodescendentes. Era preciso traduzir a África existente em cada um de nós, despir-se e reves-
tir-se da história e recontar a parte que faltava para a valorização de todas as etnias.

Objetivo
Validar o que o Continente Africano contribuiu e contribui para o mundo, em relação: à história, à cultura, 
à formação humana etc. E, a partir desta perspectiva, promover a identidade e a valorização dos alunos, 
reconhecendo-se e reafirmando-se enquanto afrodescendentes, bem como atender às Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008.

Estratégias Utilizadas
Iniciamos o trabalho com o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, para saber o olhar inicial 
deles sobre o tema, e percebemos uma visão bastante negativa e estereotipada da África e dos afrodescen-
dentes. A partir daí utilizamos vídeos, documentários, mapas, slides, visitas a museus, entrevistas, análise 
de fotos, pesquisa, trabalho com artes plásticas, dança, presença de bloco afro na escola, registros, leituras 
variadas etc.

Ações Desenvolvidas
• Estudo do Continente Africano como um todo;
• Realização de um mantra africano; 
• Estudo do negro na arte, indo de Caribé ao Prof. de Cerâmica do CESA; 
• Visita ao Pelourinho, ao Museu Solar do Ferrão e à Federação Cultural de Dança;
• Apresentações de dança na escola e ao vivo com o Ilê Ayê caracterizados; 
• Pesquisa de biografias de negros ilustres no mundo e no nosso entorno;
• Oficinas de penteados inspirados no livro “Tranças de Bintou”, os birotes;
• Leitura de livros; 
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Conquistas Alcançadas
O projeto trouxe a beleza da cultura negra para a escola, promoveu a troca entre os saberes sociais e ampliou 
o repertório artístico, literário, científico, interpessoal e de respeito a si mesmo, ao outro e à sua origem. A 
turma apresentada no início já não mais existia; eram agora crianças que respeitavam seu espaço de con-
vivência e se respeitavam como seres diversos e únicos. Esse projeto agora faz parte da grade curricular da 
escola.
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Relações Étnico-Raciais na Escola

Categoria Professor / Ensino Fundamental II
Centro de Ensino Fundamental 602 do Recanto das Emas.
Brasília – DF

“Nascer negro é consequência, ser é consciência”
Sérgio Vaz

Professor(es) envolvido(s)
Francisco Celso Leitão Freitas (História), Lelton Melo da Fonseca (Geografia), Solange Gonçalves (Português), 
Eugênio Carlos da Costa Lerida (Geografia), Nicole de Jesus Teixeira (Arte), Kleber de Sousa Costa (História), 
Cláudio José Mendes (Matemática), Fátima Valdevino (Ciências), Andréia Toccio de Araújo (Geografia), Wer-
bênia Maciel Fontes (Português), Rosa Maria de Oliveira (Português), Kelly Cristian de Oliveira Rodrigues 
(Ciências), Marianne Ferreira da Silva (Ciências), Renatha Malaquias de Azevedo Ferraz (Português), Cristiane 
dos Santos Maier (Matemática), Tainá Neves (Educação Física), Márcia Lobo (Educação Física), Silvia Helena 
(Arte), Ariane (Matemática), Josele (Ciências), Antônio (História), Elaine (Português) e Íris (Matemática). 

Prática Pedagógica
Este texto trata das ações pedagógicas desenvolvidas para a promoção da Igualdade Étnico-Racial no con-
texto escolar, visando o combate à discriminação e a valorização da diversidade, proporcionando aos alunos 
e a comunidade escolar a vivência de superações de algumas práticas preconceituosas, antes existentes no 
ambiente escolar, e a elevação da autoestima em alguns alunos, pais e outros envolvidos no projeto.

Objetivo
O objetivo do presente projeto é a efetiva aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 (que dispõem sobre 
a obrigatoriedade do ensino das Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas) no Centro de Ensino Funda-
mental 602 do Recanto das Emas – DF.

Estratégias Utilizadas 
A fim de fazer um mapeamento das discriminações por raça/cor na escola, foi aplicado um questionário diag-
nóstico e realizadas sensibilizações da comunidade escolar sobre a importância da valorização da história e 
da cultura afro-brasileira. Foram realizadas, ainda, atividades pedagógicas, protagonizadas pelos alunos ao 
longo do ano letivo, com a culminância no dia 20 de novembro.

Ações Desenvolvidas
• Palestras para o corpo docente e o corpo discente da escola, ministradas por doutores, mestres e   

especialistas sobre temas afins;
• Recepção de artistas e profissionais ligados às culturas negra e indígena;
• Oficinas de Capoeira, Maculelê, Penteado Afro, Grafite e Break, protagonizadas pelos alunos;
• Promoção do Desfile da Beleza Negra protagonizado pelos alunos;
• Promoção do concurso de dança de ritmos afro-brasileiros protagonizado pelos alunos.

Conquistas Alcançadas
Este projeto trouxe para a comunidade escolar maior capacitação da equipe gestora, corpo técnico/admi-
nistrativo, professores e alunos para lidar com situações de discriminação de raça/cor, diminuição dos casos 
de racismo na Escola, aumentando a autoestima dos alunos, professores, servidores e pais negros. Houve o 
reconhecimento dos resultados por meio de matérias de jornais e sites da internet, além do “Prêmio Hip-Hop 
Zumbi 2011” que vencemos na categoria “Sem Preconceito”.

Finalistas

Categoria Professor    Fundamental II
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Projeto O Ayê Nagô - Educar para a Igualdade Racial

Categoria Professor / Ensino Fundamental II
Fundação Bradesco – PE 
Jaboatão/ PE

“Transformar meros expectadores da História em protagonistas de suas próprias realida-
des, anseios e utopia”

Professor(es) envolvido(s) 
Anderson Pereira Ramalho

Prática Pedagógica
O projeto põe em debate a identidade brasileira, a partir das diversas matrizes étnicas que a constituem. A 
ênfase na problemática afrodescendente se deve à constatação de se tratar de uma matriz fundamental no 
processo de construção da brasilidade, mas negligenciada pela nossa História, a tirar pelos relatos dos pró-
prios alunos, expressando preconceitos ao tratar do tema. É neste cenário que o projeto propõe um educar 
para a igualdade racial.

Objetivo
Conscientizar os alunos sobre a importância de se identificarem enquanto personagem histórico de um país 
plural e diversificado, fruto da miscigenação de negros, índios e europeus, porém, com destaque para a nossa 
ancestralidade africana. Nesse sentido, os alunos produziram um vídeo documentário que abordou o tema 
pluralidade cultural, com ênfase à nossa afrodescendência.

Estratégias Utilizadas
A partir de debates em sala de aula, se discutiu a importância da História do Brasil na reconstrução de nossa 
brasilidade. Abordamos conceitos que tratavam de aspectos referentes à miscigenação étnica que deu ori-
gem ao povo brasileiro. Nesse sentido, foram analisados vídeos temáticos, que tratavam da nossa ancestrali-
dade africana e do papel do negro no Brasil contemporâneo. Orientados a realizar pesquisas com relevância 
sobre o contexto da pluralidade cultural, lançou-se o desafio de transformá-las em um documentário.

Ações Desenvolvidas
• Debate mediado sobre a importância da História do Brasil para se entender a pluralidade cultural e nossa 

afrodescendência; 
• Análise de vídeos temáticos, revistas e jornais de grande circulação; 
• Confecção de trabalhos, momento de produção de cartazes em sala de aula; 
• Seminários, fase onde as equipes apresentam seus trabalhos para os colegas da mesma turma;
• Lançamento de desafio e produção de roteiros para vídeos documentários; 
• Captação de áudio e imagens; 
• Edição de vídeos; 
• Culminância, momento em que os grupos expõem suas produções para toda a escola.

Conquistas Alcançadas
O resultado pode ser observado na maneira como os alunos passaram a tratar o tema no cotidiano escolar 
e nas famílias. O respeito no falar das questões polêmicas como religião, mercado de trabalho, relações con-
jugais, sustentabilidade (...) davam o tom da mudança de atitude e consciência crítica. A segurança em se 
expressar e abordar as temáticas foram significativas. No dia a dia da escola, os professores comentavam e 
percebiam como os meninos e meninas se dirigiam às questões étnicas do Brasil com mais respeito e cons-
ciência. 
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Plantas Sagradas do Candomblé como Instrumento para Tolerância 
Religiosa e Igualdade Racial

Categoria Professor / Ensino Médio
Escola Polivalente de Abreu e Lima 
Abreu e Lima/ PE

“Ninguém pode ser segregado ou excluído baseado na sua cor, sexo ou religião” 

Professor(es) envolvido(s)
Inaldo do Nascimento Ferreira (autor)
Jatiniel David Castro - Matemática
Cíntia Cardilane – Português
Marlene Barbosa da Silva - Sociologia
Rosecleide Quirino - Português

Prática Pedagógica
O espaço escolar apresenta novos desafios que requerem rupturas de concepções. Entre eles estão a intole-
rância religiosa e a desigualdade racial, interferindo na liberdade mais sagrada do indivíduo que é expressar 
suas raízes e credo. Essa situação propicia o fenômeno do bullyng religioso, causando muitas vezes marcas 
irreparáveis.

Objetivo
Utilizar as plantas sagradas do candomblé como instrumento de intervenção para trabalhar as temáticas da 
Tolerância Religiosa e da Igualdade Racial, pautados na educação em direitos humanos e no respeito à plu-
ralidade religiosa.

Estratégias Utilizadas
Com a inserção dos alunos em todas as etapas do projeto, foram realizadas oficinas em grupo para a sociali-
zação das descobertas, nas quais os alunos puderam elaborar seus conceitos por meio das situações proble-
mas. Essa estratégia foi estabelecida com o objetivo de aproximar os alunos de diversas denominações reli-
giosas, para que pudessem interagir, proporcionando a convivência pacífica dentro da pluralidade religiosa.

Ações Desenvolvidas
• Atividades em grupo a fim de melhorar a interação entre os alunos de diversas denominações reli  

giosas;
• Coleta das plantas sagradas e medicinais listadas pelo professor nos seus respectivos quintais; 
• Herborização e identificação das plantas para tombamento em herbário; 
• Montagem de exsicatas (amostras); 
• Plotagem de planilha das plantas coletadas, informando, principalmente, seu uso medicinal e reli  

gioso; 
• Exposição das exsicatas e elaboração de textos.

Conquistas Alcançadas 
Dentre os resultados alcançados estão: redução de agressões verbais por intolerância religiosa, principal-
mente, aos adeptos das religiões de matriz africana; diminuição do preconceito e discriminação ligados ao 
racismo; inclusão do tema nos componentes curriculares e preservação das plantas sagradas do candomblé 
(exsicatas) como fonte de resgate cultural e religioso dos povos afro-brasileiros.
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“Entendendo a Estrutura Social: Combatendo a Intolerância pela Ética 
da Alteridade”

Categoria Professor / Ensino Médio
Escola Estadual “Professor Manassés Ephrain Pereira” 
Piracicaba/ SP

“Educar sobre a ética da alteridade, prevenir contra o racismo, a homofobia, intolerân-
cias e desigualdades são tarefas conjuntas de professores, alunos e comunidade em 
geral” 

Professor(es) envolvido(s)
Patrícia Magri Granuzzio
Ana Karina Fonseca Lagreca Franco
Renata de Fátima Ceribelli 

Prática Pedagógica
Este trabalho faz parte de reflexões e discursos coletivos entre duas docentes de escola pública estadual e 
alunos do ensino médio sobre as relações étnico-raciais. Percebemos a necessidade de uma educação antir-
racista para contribuir e construir uma relação menos preconceituosa e desigual, na tentativa de combater a 
violência e a evasão escolar que é maior no ensino médio, principalmente, entre os alunos negros. 

Objetivo
Permitir que os alunos se percebam parte integrante e essencial da escola, visto que o currículo oficial, em 
sua maior parte, traz pouca ou nenhuma referência às suas origens e sua releitura cultural, e fornecer subsí-
dios e orientações para que entendam a estrutura social e as relações de poder. 

Estratégias Utilizadas
Este projeto proporcionou a construção de conhecimentos e um resgate sobre a história e cultura da África 
e suas influências sobre a formação do povo brasileiro. Por meio de leituras, filmes e documentários, discus-
sões, pesquisas, entrevistas, depoimentos, intercâmbios culturais, produções de imagens e textos os alunos 
e as professoras sentiram-se incentivados a conhecer e resgatar a história do bairro e dos jovens e, em espe-
cial, combater qualquer tipo de discriminação e preconceito. 

Ações Desenvolvidas
• Apresentação e discussão do tema Alteridade; 
• Leitura e discussões de textos sobre a formação do povo brasileiro e as contribuições das diversas   

raças⁄etnias nos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais; 
• Cine clube: Apresentação de filmes para discussão e reflexão sobre a ocorrência das diversas formas   

e facetas de discriminação e preconceito; 
• Pesquisa em documentos para o levantamento da formação histórica e social do bairro; 
• Registro de imagens junto a jovens da comunidade, a fim de entender como acontece o dia a dia, e   

como enfrentam os problemas, dificuldades e diferenças com uma visão para o futuro; 
• Visita ao Museu Afro Brasil, à Bienal de Arte Moderna – 2010, ao Parque do Ibirapuera e ao Shopping  

 Ibirapuera, para conhecimento e pesquisa de campo; 
• Produções de textos e imagens; 
• Pesquisas; 
• Entrevistas; 
• Exposições. 

Conquistas Alcançadas
Os alunos foram envolvidos pela descoberta do novo conhecimento que, na verdade, não era novo. Tratava-
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-se de um resgate, pois muitas coisas, apesar de estarem presentes no dia a dia, não faziam parte do conhe-
cimento sistematizado. Percebemos que os alunos reconheceram na escola uma possibilidade de mudar o 
estabelecido, a realidade da sociedade brasileira, o preconceito e a discriminação e, principalmente, a exclu-
são pela qual passam os afro-brasileiros que vivem nas periferias de nosso país.
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Finalistas

Categoria Escola    Educação Infantil
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Vivendo um Dia na Escola

Categoria Gestão Escolar / Educação Infantil
Centro Integrado Municipal de Educação “GARIBALDO”
Amparo/São Paulo

“Família e Escola: conhecer para valorizar!”

Diretora:
Maria Alice Veríssimo Florêncio Franco de Lima

Professor(es) envolvido(s):
Coordenadora Pedagógica: Lucélia Cristina Lino Khouri
Educadores de Creche: Ana Maria Gasparini de Barros, Francisca Joana de Almeida, Harley Charles de O. 
Santos, Marilda Mistrello Silotto, Marilena Magalhães Florêncio e Marisa Laurinda Rossini.
PROFESSORES: Carmen Silvia Brunetto Aguiar, Cláudia Aparecida dos Santos, Denise Guarizzo de Lazari, Eli-
sabete Pavan Meirelles, Juliana de Souza Moreton Areias, Lidia Beatriz Cassiano Zandona, Luciana Rodrigues 
de Souza, Luciana Valentina Altomani Siqueira, Lucimara Juliana Pagan Oliveira, Maria Angela Ehrenberg 
Amaral, Maria Rosana Lopes Craveiro, Maria Zilda da Silva, Patrícia Leila Poppi Dias, Raquel Cristina Moraes, 
Renata Cássia de Barros Jeremias, Renata Cristina Forato Coracin e Roberta Pozzebon Novelli Bizelo de Assis.

Prática Pedagógica 
Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto 
para o exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, à não discriminação e às atitudes não preconcei-
tuosas. 
Por meio da convivência com diferentes pais de alunos, presentes nas salas de aula, a questão da diversida-
de racial é trabalhada a partir do reconhecimento do eu e do outro, da identidade familiar, favorecendo as 
relações de pertencimento étnico-racial como parte de nossa história de vida, tornando-nos diferentes, mas 
não superiores ou inferiores.
É preciso que a família, que pelo próprio contexto social e histórico distanciou-se da escola, volte a conhecê-
-la, a participar dela dando sua contribuição, integrando-se e passando assim a valorizá-la.

Objetivo
Motivar as famílias dos alunos a participarem da vida escolar de seus filhos, construindo relações de afetivi-
dade, favorecendo, assim, o desenvolvimento da autoestima da criança e dos pais. Valorizar suas aprendiza-
gens e contribuir para que haja o seu pleno desenvolvimento.

Estratégias Utilizadas
Por meio da participação da família em um momento da rotina escolar do aluno, em uma visita programada 
e orientada, buscamos inserir e valorizar os saberes da família na prática cotidiana e suas diferentes culturas 
e condições, de forma que pudessem ser valoradas, colaborando para a construção da autoestima e de uma 
identidade positiva e estreitando os laços entre escola e família.

Ações Desenvolvidas
• Divulgação do projeto através de reuniões de pais e informativo;
• Agendamento de visita, durante todo o ano letivo, orientando os pais sobre sua postura (observação   

e participação nos Berçários / Atividade, no Infantil);
• Planejamento junto à coordenação / direção / professora da classe, a atividade que será realizada a   

partir das sugestões: Brincadeiras, Músicas, Culinárias, Histórias, Artes, Profissão etc.;
• Desenvolvimento de diferentes atividades utilizando-se de recursos como: livros de história, bonecos, jo-

gos, filmes, vídeos, obras de arte e músicas, que possibilitem a observação das diferenças étnico-raciais e 



36 37

o reconhecimento da própria identidade;
• Participação dos pais na caracterização dos alunos para o Desfile de Penteados e Roupas de influên  

cia da cultura africana na Semana da Consciência Negra; 
• Registro fotográfico da visita, divulgado em painel;
• Avaliação dos pais por meio de questionários a cada visita;
• Discussão com a equipe sobre a participação/avaliação dos pais e a contribuição para o desenvolvi  

mento integral da criança;
• Apresentação de resultados quantitativos e qualitativos das visitas na última Reunião de Pais ao final   

do ano letivo.

Conquistas Alcançadas
Durante a realização do projeto, pudemos perceber a satisfação da família e das crianças, por meio da va-
lorização de seus conhecimentos e participação. Essa conquista de uma identidade positiva com relação à 
família torna cada vez mais forte o pertencimento da comunidade na vida da escola, possibilitando uma par-
ticipação democrática e perpetuando valores positivos de respeito, igualdade e valorização da diversidade 
racial, que são tão necessários para a construção da cidadania.
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Ser diferente é normal: diversidade na escola (Inclusão da pessoa com 
necessidades especiais e Igualdade Étnico-Racial)

Categoria Gestão Escolar / Educação Infantil
EMEB Carolina Maria de Jesus (antiga EM Jardim Inamar)
Diadema/ SP

“O caminho para que os leões, e não mais os caçadores, escrevam sua história está na 
apropriação dela” (Mislene I. Pereira, parafraseando o provérbio africano: “enquanto os 
leões não escreverem sua história, os caçadores serão sempre os heróis”)

Diretora:
Mislene Inocênio Pereira

Professor(es) envolvido(s):
Adriana Leão Aparecido, Adriana Marques Pereira, Aparecida da Silva Neves Santos, Betânia Americo Fran-
cisco, Carolina Bezerra de Andrade, Daniela Cristina de Oliveira, Edilaine Sanches Gimenes Paixão, Edna Fer-
reira de Araujo, Elaine Fernandes Ferreira, Elisabete Rocha, Elvira de Lourdes Evangelista, Isabel Cristina de 
Souza, Josélia Ferreira da Silva, Kele Cristina Cardoso da Silva, Luciana Domingues, Luciana Maria da Silva 
Araujo, Marcia Regina Lopes, Maria Aparecida Pinto, Maria de Lourdes Ferreira Campos, Maria de Lourdes 
Veloso Scabora, Maria Rosa Santos Correia, Maria Terezinha de Almeida, Mariza Arantes, Marta Dantas dos 
Santos,Mayra Cristine Cannizzaro, Michael Leme Queiroz, Mislene Inocêncio Pereira, Nara Rubia do Carmo 
Andrade, Nubia Regina Araujo, Odete Bernardo Lopes, Raidalva Magalhães P. de Oliveira, Regina Celia Vas-
concelos, Renata Nunes de Souza, Renata Roberta Bernardes Mathias, Rosimeire Alves Lima, Rosimeire de 
Oliveira Souza, Silvana Aparecida dos Santos, Sirlene Aparecida P. dos Santos, Solange Batista Flauzino, Sonia 
Dos Santos Bitencourt, Sueli Aparecida Messias Neves, Tatiane Cristina de Almeida, Valdete  de Jesus Pereira 
Silva, Vania de Souza Magalhães e Silva, Virginia de Carvalho Imai e 
Nara Rubia do Carmo Andrade.

Prática Pedagógica 
O princípio do nosso trabalho se condensa na necessidade de tornar primordial nas ações em sala de aula a 
temática racial e das diferenças, pois entendemos que enquanto a sociedade não ultrapassar a problemática 
da desigualdade, devemos promover a igualdade. Este trabalho é, portanto, uma ação afirmativa contra a 
exclusão de mais da metade da população brasileira. 

Objetivo
Promover a igualdade racial e o respeito às diferenças, fazendo com que os envolvidos no projeto tenham 
uma representação positiva de si mesmos e de seu grupo, valorizando suas origens, aumentando sua auto-
estima e ampliando seu conceito de beleza e cultura.

Estratégias Utilizadas
As atividades propostas buscam explorar o universo contido nos portadores de texto, imagens e ritmos, ou 
seja, a intencionalidade de realizar vivências e estimulações que possam valorizar a criança e suas famílias, 
por exemplo, a confecção do boneco da diversidade, uma representação do filho, feito pela família. Discutin-
do o sentido de xingamentos racistas com pais, crianças e profissionais da escola, num constante debate para 
chegarmos à identidade da escola. 

Ações Desenvolvidas
• Contação de histórias e rodas de conversa;
• Cinema com a comunidade e com os professores nos horários de formação seguidos de debates (filmes 

associados ao projeto);
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• Reunião de pais sensibilizando-os para o tema;
• Pesquisa de imagens que valorizem a pessoa negra;
• No desfile de 7 de setembro de 2009 a valorização da diversidade;
• Os heróis negros do Brasil como representantes da comunidade escolar;
• Visitas monitoradas à Reatech – Feira Internacional de Tecnologia e Reabilitação e ao Museu Afro Brasil;
• Troca do nome da escola por um nome que represente melhor nossa comunidade e atribua uma identida-

de à mesma;
•  Construção de um blog (http://emebcarolinamaiseducacao.blogspot.com.br/) de registro e divulgação 

das atividades;
• Conhecimento de músicas africanas e afrodescendentes;
• Mala de histórias com as famílias.

Conquistas Alcançadas
Nossa Mostra Cultural trouxe o registro dos trabalhos sobre diversidade, as crianças passaram a pintar pes-
soas de cores diferentes e a não chamar mais o rosa claro de “cor de pele”. Obtivemos ótimas sugestões de 
mudança de nome da escola, entre elas: Carolina Maria de Jesus, que foi a biografia com a qual a comuni-
dade escolar mais se identificou, e a participação da comunidade escolar no blog construído por algumas 
professoras da escola, além de mudanças de atitudes declaradas em reunião de pais.
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Finalistas

Categoria Escola   Fundamental I
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A cor da cultura – conhecer para valorizar

Categoria Gestão Escolar / Fundamental I 
U.E. Antônio Ferreira de Oliveira 
Francisco Santos/PI 

“Ao valorizar a riqueza da cultura africana é possível combater preconceitos dos brancos 
e reforçar a autoestima dos negros”

Diretora:
Maria Sandra de Sousa

Prática Pedagógica 
A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande do Piauí juntamente com as nove escolas da Rede Mu-
nicipal, reconhecendo que somente a Educação é capaz de moldar e transformar uma sociedade, adaptou e 
realizou grande mobilização através do projeto: A Cor da Cultura – Conhecer para Valorizar, com o propósito 
de promover a releitura da História do Povo Africano, seus costumes, cultura e os reflexos sobre a vida dos 
afro-brasileiros, remanescentes de quilombos, inclusive locais, visando contribuir na garantia da cidadania e 
igualdade racial.

Objetivo
Promover uma nova visão da História dos Africanos, ao reconhecer a importância do negro para a forma-
ção da sociedade brasileira, analisando sua contribuição nos aspectos: sociocultural, político e econômico e 
firmando uma cultura pautada no respeito à diversidade humana e na abominação do racismo e do precon-
ceito.

Estratégias Utilizadas
O desenvolvimento do projeto se deu em consonância com os blocos temáticos sugeridos no kit A Cor da 
Cultura, respeitando os níveis e realidades das turmas envolvidas. Os temas foram explorados em sala de 
aula por meio de atividades diversificadas, que possibilitaram aos alunos fazerem observações indiretas atra-
vés de ilustrações, vídeos, filmes, experimentações e leituras. E diretas, por meio de visitas às comunidades 
remanescentes de quilombolas, entrevistas e produção de relatórios, entre outros, para a sistematização e 
conclusão dos trabalhos.

Ações Desenvolvidas
O projeto foi elaborado no início do ano letivo de 2011, iniciando a execução a partir do mês de agosto, se-
guindo as etapas propostas no kit A Cor da Cultura e outras:
• Visita às comunidades remanescentes de quilombolas;
• Produção de textos e documentários;
• Rodas de leituras e debates;
• Peças teatrais e dramatização de lendas;
• Pesquisas e amostragens de costumes religiosos, rituais e superstições;
• Realização de oficinas (confecção de jogos, acessórios estéticos e símbolos africanos);
• Vídeos de desenhos animados e filmes, fazendo um paralelo entre os estereótipos da África com a riqueza 

e a beleza do país.
• Análise de imagens e obras de artes africanas; 
• Músicas/ritmos para audição;
• Análise e ilustração através das danças/coreografias;
• Observar e confeccionar vestimentas tradicionais;
• Murais (poemas, simbologia, artistas);
• Exposições de instrumentos utilizados no trabalho, rituais;
• Pesquisa sobre a culinária;
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O resumo de tudo que foi realizado durante o semestre aconteceu em alto estilo e contou com a presença 
de um grande público.

Conquistas Alcançadas
O aprendizado obtido à cerca da temática foi de tamanha relevância para todos os envolvidos, uma vez que 
as ações desenvolvidas ultrapassaram as fronteiras da sala de aula e limitações existentes, permitindo uma 
visão mais aguçada de sua importância. Tanto por parte dos educadores e demais profissionais responsáveis 
diretos pela disseminação, como pelos educandos, o público-alvo corresponsável pelos efeitos satisfatórios. 
Ao executarmos esse projeto, nos permitimos reconhecer o quanto é imprescindível refletir as manifesta-
ções africanas e afro-brasileiras valorizando sua contribuição para nossa formação cultural.
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Macro Projeto: Interafro

Categoria Gestão Escolar / Fundamental l
EE Professor Adelino Chuba Guímaro
Presidente Epitácio/São Paulo

“Valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil como nação, reconhe-
cendo sua contribuição no processo de constituição da identidade brasileira”
(Brasil. Secretaria da Educação Fundamental, 1997, p. 59)

Diretora:
Sebastiana Vera Tolentino Doescher

Professor(es) envolvido(s):
Geisa C. Olandini Garrido; Lia Raquel Antunes Pelegrini; Magna Maria Furlaneto dos Reis; Eliane Cristina Pra-
tes; Luzia Rosa da Silva; Odila Lopes Rafael; Aparecida Lima; Cibele Cristina de Oliveira; Luciane Nogueira Co-
elho Bastos; Renata Lopes; Vera Lucia Messias; Gisele Rodrigues Leite; Ruy Milton de Souza; Sandra de Souza 
Cruz Lopes; Raquel Pedrosa de Campos Aparecido; Regina Celia Jordão Lopes; Maria de Fatima Sales Pavani; 
Rosilene Aparecida Franco dos Passos; Maria Nazinha de Souza; Marisol Pessin e Meire Hay Mussi de Melo. 

Prática Pedagógica
Com o advento da Copa do Mundo, a África do Sul é divulgada pelos meios de comunicação e conhecida por 
muitas pessoas, que pouco sabiam sobre esse país. O presente projeto surge para tirar do anonimato a ver-
dadeira história da África do Sul e de seu povo, bem como discutir sobre a diversidade cultural existente em 
nosso país, a fim de que essa diversidade seja respeitada e valorizada.

 Objetivo 
Reconhecer a importância do negro na formação da sociedade brasileira, analisando a sua contribuição no 
desenvolvimento das áreas: social, econômica, cultural e política e conhecer e vivenciar produções culturais 
brasileiras com influências africanas. 

Estratégias Utilizadas 
Foram utilizadas metodologias interessantes e diversificadas, favorecendo ao aluno o acesso a conteúdos 
como África do Sul, diversidade e permanência; países africanos com governos mais democráticos; petró-
leo e minério como destaques na economia do país; países africanos com IDH acima de 0,5; evolução das 
exportações alavanca o progresso interno do país. Foram desenvolvidas, como produto final, exposições de 
trabalhos e atividades artísticas, realizadas pelas crianças da escola. 

Ações Desenvolvidas 
• Realização de estudo sobre a África do Sul;
• Pesquisas realizadas nas disciplinas de Geografia e História; 
• Leituras de diversos contos, lendas e mitos da África;
• Expressões de arte e cultura como capoeira, música, coreografias e teatro, fundamentadas na cultura ne-

gra; 
• Pinturas (telas), esculturas (mulheres africanas), mandalas, adornos das negras na África do Sul e outras 

manifestações artísticas que retratam a arte africana; 
• Pesquisa sobre pessoas negras que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e histórico do 

Brasil. 
 
Conquistas Alcançadas 
O envolvimento de 100% dos alunos desta unidade escolar nas atividades propostas do projeto, de modo 
que essas crianças vivenciaram e valorizaram a cultura negra por meio das manifestações artísticas, expres-
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sas na cultura afro-brasileira. Assim, buscou-se desenvolver ações transformadoras, projetando o respeito 
como prática fundamental e essencial para se refletir na escola e, consequentemente, discutir a pluralidade 
cultural da sociedade brasileira.
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Finalistas

Categoria Escola   Fundamental II
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Do Baobá não se colhem frutos e sim histórias

Categoria Gestão Escolar/ Fundamental II
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapéu do Sol
Porto Alegre/RS

“Do Baobá não se colhem frutos e sim histórias, pois o negro e o índio são protagonistas 
na nova versão da história oficial do nosso país”

Diretora:
Luciane Saraschaga Andriotti

Professor(es) envolvido(s):
Edianie Azevedo Bardoni (vice-diretora); Luciane Andriotti (diretora) e Zinara Mistrello (vice-diretora). Profes-
sores colaboradores: Sônia Pinheiro, Patrícia Russo e Regina Almeida.

Prática Pedagógica
O Grupo Cultural Baobá procura dar conta da implementação das leis 10.639 e 11.645 desde 2006. A escola 
desenvolve formações para os professores, exposições e festejos para a comunidade; desenvolve murais in-
formativos; adquire materiais temáticos e acervo bibliográfico; criou a 1ª Semana Indígena e grupo de dança 
(pagode) para estimular o protagonismo juvenil e desenvolveu um blog com informações e ações.

Objetivo
Produzir espaços de valorização do negro e do indígena dando-lhes visibilidade positiva na escola e comuni-
dade; oferecer subsídios à prática docente; estimular que os alunos sejam atores de uma nova realidade e 
revisar o PPP da escola de maneira a melhor contemplar os estudos que envolvam a temática.

Estratégias Utilizadas 
O trabalho é organizado por meio de reuniões com o grupo de professores para pensar ações que instru-
mentalizem uma prática mais qualificada sobre o tema, de modo que haja uma desconstrução da imagem 
negativa do negro e do indígena no imaginário dos professores, alunos e comunidade escolar. 

Ações Desenvolvidas 
• Reuniões e formação de professores;
• Exposição fotográfica;
• Confecção de murais e blog (http://baobachapeu.blogspot.com.br/) informativos para comunidade   

e professores;
• Participação de eventos (professores e alunos);
• Criação de grupo de dança de pagode (alunos);
• Aula-passeio, discussão da temática;
• Compra de acervo bibliográfico;
• Semana Indígena e Semana da Consciência Negra, abertas para a comunidade escolar;
• Produção textual e gráfica com os alunos.

Conquistas Alcançadas 
Os alunos negros, indígenas e mestiços com alta autoestima, sendo protagonistas de ações dentro e fora da 
escola. Professores curiosos e interessados em estudar sobre a temática e reconhecendo sua importância.
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Finalistas

Categoria Escola   Ensino Médio
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Relações Étnico-Raciais no Currículo Escolar

Categoria Gestão Escolar / Ensino Médio
Escola Estadual Profª Edeli Mantovani
Sinop/MT

“Promover o reconhecimento e a aprendizagem da diversidade étnico-racial das culturas 
afro-brasileira e africana, bem como suas raízes, visando o respeito mútuo e a valoriza-
ção de suas manifestações no combate ao racismo, preconceito e discriminação”

Diretora:
Janaina Schweitzer Chitolina

Professor(es) envolvido(s): 
Ilza Rodrigues Pereira Lucena; Isaías Eugênio de Melo; Ivete Terra; Jacir Marques; Maria Célia da Silva Santa-
na; Maria Celina Ribeiro; Marta Proença; Miguel Belo e Margarete Dalva Anschau.

Prática Pedagógica
A implementação da Lei 10.639/03 na Escola Estadual Profª Edeli Mantovani ocorreu por meio do projeto 
pedagógico com o objetivo de reconhecer a diversidade étnico-racial e as culturas afro-brasileira e africana, 
bem como suas raízes, visando o respeito e a valorização da diversidade. As atividades foram elaboradas e 
desenvolvidas primeiramente com os professores (estudos, planejamento e reflexão) e após com os alunos. 
Os alunos estudaram os conteúdos referentes às culturas africana e afro-brasileira, realizaram visitas a comu-
nidades Quilombolas (2011) e realizaram a culminância com desfile.

Objetivo
Os objetivos do projeto foram estudar e reconhecer as culturas locais e regionais sob a perspectiva das cul-
turas africana e afrodescendente, identificando sua presença e contribuições na identidade cultural mato-
-grossense, a fim de promover o respeito mútuo e a valorização da diversidade cultural e suas manifestações 
na escola e na comunidade.

Estratégias Utilizadas 
A metodologia do projeto foi fundamentada na abordagem qualitativa com técnicas procedimentais da pes-
quisa participante e pesquisa-ação. Para a elaboração das atividades, contou com encontros de professores 
para discussões e planejamento. Tais atividades tinham como prioridade envolver os diversos segmentos 
da comunidade escolar. As pesquisas foram realizadas em sala de aula e extraclasse com uso dos seguintes 
materiais: telas, livros, jornais, revistas, internet, reportagem, filmes e outros.

Ações Desenvolvidas 
• As atividades foram desenvolvidas nos diversos segmentos da comunidade escolar, concentrando  

-se em estudos teóricos e práticos com os alunos em sala de aula e extraclasse, contando também   
com apoio de palestrantes sobre a religião Afrodescendente (Candomblé) e com os recursos do   
 laboratório de informática e acervos bibliográficos.

• Visitação em lugares históricos, comunidades quilombolas (Mata Cavalo, Casa da Cotia e região do   
município de Vila Bela da Santíssima Trindade). 

• Nas aulas práticas, foram confeccionados diversos materiais de arte referentes à Cultura Africana:   
quadros, máscaras, receitas culinárias, pintura corporal e cartazes.

• Tivemos as manifestações e apresentações culturais como danças, músicas, poemas e desfile para a   
escolha da miss e mister beleza negra da escola.

Conquistas Alcançadas
Na semana da “Consciência Negra”, realizamos a culminância dos trabalhos com apresentações e exposições 
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das produções desenvolvidas pela comunidade escolar. Assim, conseguimos alcançar o objetivo do projeto, 
pois houve a integração de todos na participação, principalmente, no que tange ao aprendizado dos alunos, 
o respeito mútuo, a valorização da diversidade cultural e a percepção de ações envolvendo preconceito, ra-
cismo e discriminação. 
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Construção da Igualdade Racial no CEPSS

Categoria Gestão Escolar / Ensino Médio
Centro de Educação Profissional Sebastião de Siqueira - CEPSS
Aparecida de Goiânia/GO

“Respeitar a igualdade racial é validar os direitos humanos”

Diretora:
Elizabeth Cristina Sousa e Silva

Professor(es) envolvido(s): 
Grupo de Estudos em Gênero, Etnia e Sexualidade - GEGES

Prática Pedagógica
O CEPSS visa promover a inclusão social, por meio de formação de profissionais qualificados para o mundo 
do trabalho. Em consonância com os ideais democráticos criou-se o Grupo GEGES , cuja finalidade é promo-
ver a igualdade de gênero e o enfrentamento de todas as formações de discriminação sexual, étnico-racial e 
orientação sexual.

Objetivo 
Promover o debate e a formação de profissionais nas questões referentes à saúde, igualdade racial, gênero 
e educação sexual e desenvolver estudos e cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FICTs) 
para professores e multiplicadores desta temática na comunidade.

Estratégias Utilizadas 
Para o desenvolvimento do projeto, foram propostas ações que possibilitam: promover a temática nas ações 
cotidianas do CEPSS, por meio de murais, vivências, momentos culturais dentre outros; promover a forma-
ção continuada de profissionais do CEPSS na temática: igualdade de gênero e raça e formação inicial para 
estudantes e comunidade e fortalecer e capacitar a equipe do GEGES para elaborar, publicar e divulgar ma-
terial educativo.

Ações Desenvolvidas 
• Palestras, workshops, mostras pedagógicas, mesas redondas e conferências;
• Lançamento do primeiro livro do GEGES;
• Rodas de conversa com o tema Igualdade Racial;
• Participação na Conferência Municipal, Estadual e Nacional da Mulher
• Participação no XVII Simpósio Baiano de Pesquisadores sobre Mulheres (...) e as matrizes de desi  

 gualdades: sexismo, racismo e lesbohomofobia(BA), dentre outros;
• Discussão e debates com alunos dos cursos técnicos sobre a temática da igualdade racial e o incenti  

vo à produção científica;
• Pretende-se ampliar o debate com professores e estudantes dos Cursos Técnicos e FICTS em seminá  

rios e concursos de poesia ilustrada.

Conquistas Alcançadas
Introdução da temática nas ações de formação continuada de professores(as); realização de ações pontuais 
como o Dia da Consciência Negra, por meio de palestras, seminários e oficinas desenvolvidas em sala de 
aula pelos professores; debates e discussões realizadas pelos alunos (as), incentivados pelos professore e a 
temática utilizada como estratégia educativa de forma transversal no currículo dos cursos FICTs e Técnicos 
presenciais.



72

Categoria Professor   Educação Infantil



74

“Arte e Cultura fazem uma Bela Mistura!”

Categoria Professor / Educação Infantil
Centro Municipal Vovô Zezinho
Salvador/ BA

“A cultura - somatória de costumes, tradições e valores – é um jeito próprio de ser, estar 
e sentir o mundo, jeito este que leva o indivíduo a fazer, ou a expressar-se, de forma 
característica”
“Ora, ser é também pertencer – a algum lugar, a alguma fé ou a um grupo seja família, 
amigos ou povo” (Dra. Sonia Rodrigues)

Professor(es) envolvido(s): 
Adriana Rodrigues dos Santos

Prática Pedagógica 
O projeto visou proporcionar às crianças, por meio de diferentes atividades, a experiência e a vivência pelo 
mundo das artes, focando a valorização da contribuição dos negros em nossa herança cultural, a fim de cons-
cientizar as mesmas, a sua condição de indivíduos livres e participantes do meio em que vivem e, principal-
mente, que se percebam pertencentes a um determinado grupo cultural e social de uma forma igualitária, 
identificando a diversidade e a pluralidade. 

Objetivo 
Construir a identidade a partir das relações sócio-históricas culturais de forma autêntica e contextualizada, 
conhecendo a contribuição dos negros na nossa herança cultural, utilizando a arte e suas linguagens como 
fio condutor, assim como as diferentes áreas de conhecimento.

Estratégias Utilizadas
O projeto foi organizado em etapas e o registro diário foi realizado em cadernos, fotos, filmagens, confecção 
do portfólio contendo atividades e fotos de cada etapa do projeto, além da observação do desenvolvimento 
e a participação das crianças. A estratégia adotada foi a Pedagogia de Projetos, pois acreditamos que um dos 
benefícios de se trabalhar com essa abordagem é permitir às crianças que estabeleçam múltiplas relações, 
ampliando suas ideias sobre determinado assunto, buscando complementações com conhecimentos perti-
nentes e diferentes conteúdos.

Ações Desenvolvidas 
• Leitura da história infantil Epé Laiyé – Terra Viva de Mãe Stella de Oxóssi, proporcionando o contato das 

crianças com os deuses da natureza (orixás);
• Visitas aos principais pontos turísticos de Salvador: ao Museu Afro e de Etnologia da Bahia, ao Centro Cul-

tural Solar Ferrão, ao Museu da Cidade e ao Museu Eugênio Teixeira; 
• Oficinas: oficina de arte em tela no Palácio da Aclamação, oficina de arte no azulejo, oficina de pintura em 

telha, oficina de máscaras africanas, oficina de brinquedos com a participação da LIMPURB;
• Confecção de livro da história de nossa cidade e de livro sobre os orixás com ilustrações das crianças;
• Visita ao Terreiro Ilê Axê Opô Afonjá para conhecer Mãe Stella de Oxóssi;
• Campanha de preservação ao meio ambiente, com apresentação no Desfile da Primavera que aconteceu 

no Pelourinho. Nesse evento, cantaram e dançaram as músicas É D’Oxum e São Salvador; 
• Apresentação no Colóquio Afro-Indígena e no MIEIB; 
• Exposição de Artes na I Mostra Cultural do CMEI e apresentação teatral da história “Epé Laiyé Terra Viva”, 

aberta à comunidade, entre outras atividades. 

Conquistas Alcançadas
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As atividades realizadas apontaram que as descobertas sobre os deuses da natureza “Os Orixás” mostraram 
como a criança pode conhecer e participar ativamente da sua cultura de uma forma livre, autêntica e sem 
discriminações, além de aprender de uma maneira alegre, criativa e desafiadora. Foi percebido nas crianças 
o desenvolvimento da linguagem oral e do vocabulário, possibilitando avanços na linguagem escrita e demais 
áreas de conhecimento. A turma aprendeu a trabalhar em grupo, respeitar as diferenças e, principalmente, 
o sentido da cooperação entre eles, demonstrando orgulho em fazer parte do grupo étnico/racial a que per-
tencem, contribuindo de forma positiva na construção da identidade e ao respeito à diversidade, obtendo 
avanços em todas as áreas de conhecimento.
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Descobrindo a Minha Identidade e a Diversidade Cultural Através das 
Cantigas de Roda, Brincadeiras e Contos Infantis.

Categoria Professor / Educação Infantil
CEMEI Aracy Leite Pereira Lopes
São Carlos/ SP 

“Através da educação, o ser humano consegue enfim, compreender e amar ao seu próxi-
mo em toda sua diversidade, sem perder, portanto, sua própria identidade”

Professor(es) envolvido(s):
Maria Claudete Minatel Francelin 
Jenifer Angélica Gonçalves Gatto

Prática Pedagógica
O projeto foi desenvolvido no ano de 2011, com crianças de cinco e seis anos. Por meio de atividades lúdi-
cas e pesquisas realizadas pelas crianças, foram abordados conceitos como identidade, diversidade cultural, 
igualdade e a discriminação para desconstrução e construção de valores.

Objetivos: 
Construir valores pautados no respeito às diferenças étnico-raciais, trazendo para o cotidiano das crianças as 
culturas africana, afro-brasileira e indígena, envolvendo a equipe escolar e as famílias no combate à discrimi-
nação racial, trabalhando a construção e a valorização da identidade. 

Estratégias Utilizadas
O corpo docente recorreu ao lúdico para desenvolver o conhecimento sobre outras culturas e as atividades 
propostas contaram com a participação de bonecas de panos de origem africana, oriental, indígena, confec-
cionadas pelas professoras, e a participação de uma avó para Contação de Histórias, transmitindo a valoriza-
ção dos idosos como detentores de conhecimento e de sua oralidade, um dos valores presentes na cultura 
africana.

Ações Desenvolvidas:
• Confecção de uma boneca afro-brasileira pelas crianças;
• Contação de Histórias: cultura Africana, cultura Japonesa e cultura Indígena;
• Cantigas de Roda: O Pião entrou na Roda, Perdi meu Anel no Mar e Marinheiro Só;
• Pesquisa junto às famílias sobre brincadeiras de origem africana;
• Árvores genealógicas e culinárias africana e indígena;
• Confecção da Galinha D’Angola, Confecção do Panô;
• Visita ao Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileiro “Odette dos Santos”;
• Confecção de livros com histórias contadas pelas crianças com personagens negros; 
• Brincadeiras: Bate o Monjolo e Tutu Marambá;
• Festa da Diversidade Étnico-Racial com culinária afro-brasileira para degustação dos pais no encerra  

mento do projeto e exposição dos trabalhos à comunidade.

Conquistas Alcançadas:
O encerramento do projeto apresentou progressos na comunidade escolar e revelou nas crianças mudanças 
de comportamento e atitudes como: o interesse em relação às descobertas da identidade de cada um, o 
prazer em conhecer outras culturas e seus costumes. O convívio com as bonecas negras, oriental e indígena 
gerou entre elas um clima de alegria e respeito ao outro e suas particularidades. Acreditamos na transmissão 
de valores positivos e na construção de um cidadão consciente de sua identidade e cultura respeitando a 
convivência na diversidade e no pertencimento étnico-racial. 
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Contos Africanos e Seu Universo Mágico: Artístico e Literário

Categoria Professor / Fundamental I
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Edila da Silva Schmidt
São Leopoldo/ RS

“Trabalhar pedagogicamente, numa perspectiva afro-brasileira, convida-nos a criar, a 
imaginar, a sair de um lugar e a nos aventurarmos na trilha das descobertas, da criativi-
dade”

Professor(es) envolvido(s):
Guadalupe da Silva Vieira

Prática Pedagógica 
Este projeto está sedimentado na viabilidade de refletir sobre os processos criativos, que estão inseridos na 
leitura dos contos africanos e que contribuem para informar o olhar, sensibilizar e flexionar o conhecimento 
das crianças. Dessa forma, a leitura literária e o fazer artístico propiciam situações importantes de aprendi-
zado do ponto de vista cultural, político, ético e estético.

Objetivo 
Despertar a consciência e a valorização da cultura negra no nosso país por meio de alguns saberes literário-
-artísticos embutidos nos contos africanos possibilitando novas descobertas e novos códigos do universo da 
leitura, abrindo, assim, caminhos a explorar e ampliando o saber. 

Estratégias Utilizadas
Leitura de livros com contos africanos individuais ou em grupos, contação de histórias, apresentações musi-
cais, filmes, verificações de aprendizagem, diálogos e interação.

Ações Desenvolvidas 
• Nas trilhas dos contos africanos: organização de um espaço na sala e um acervo de livros com con  

tos africanos;
• Tecendo os saberes entre a escrita e a leitura: confecção do caderno de atividades, no qual, junta  

 mente com o livro escolhido, os alunos refletiam e escreviam sobre o que foi lido;
• Ampliando horizontes - o ofício de fazer: oportunizar experiências de sair de um texto e ir para a   

 expressão plástica, a dramatização, a música, a vivência corporal, a modelagem, a dobradura etc.;
• Hora do Conto, Apresentações Musicais;
• Participação dos pais na contação de histórias.

Conquistas Alcançadas 
A leitura dos livros com contos africanos suscitaram lembranças e abriram espaço para diálogo. Assumindo 
uma posição de “estimuladoras do pensar”, as histórias proporcionaram um ponto de encontro de subjeti-
vidades, possibilitando um modo reflexivo de interação, de mudança positiva no comportamento, no que 
se refere a códigos sociais de conduta que puderam ser sentidos a partir do trabalho de conceitos chave da 
cultura africana. 

Categoria Professor   Fundamental I
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Literatura Infantil e a Construção da Identidade da Criança no Ensino 
Fundamental

Categoria  Professor / Ensino Fundamental I
Escola Regime de Convênio Nossa Senhora da Conceição – Seduc
Belém/ PA 

“Para descobrir estas Áfricas, também há de se despertar a curiosidade, aguçar o inte-
resse, estimular a admiração. Portanto, é preciso trazer estas Áfricas para dentro dos 
espaços culturais e educativos. Ler sim, mas também escutar, ver, assistir, participar e 
perceber o quanto a trazemos dentro de nós. E, assim, despertar o orgulho de nossa 
africanidades”.
Mônica Lima

Professor(es)  envolvido(s): 
Gisele Nascimento Barroso 

Prática Pedagógica
O foco do trabalho foi introduzir no cotidiano escolar conhecimentos sobre a história e a contribuição da po-
pulação negra para a construção da nação brasileira, estimulando o convívio e o respeito às diferenças, bem 
como a autoidentificação dos alunos, os quais tiveram a oportunidade de conhecer outras culturas por meio 
de contos e histórias, produzidos por diferentes povos.

Objetivo
Possibilitar aos discentes experiências que propiciassem a positivação dos traços das culturas africana e afro-
-brasileira por meio da Literatura Infantil, contribuindo assim na formação identitária dos alunos e na supe-
ração do preconceito e discriminação étnico-racial no ambiente escolar.
  
Ações Desenvolvidas
• Apresentação do projeto de intervenção ao corpo docente da escola, considerando o conteúdo da   

Lei 10.639/2003, para que tivessem conhecimento da importância da aplicabilidade do projeto;
• Pesquisa bibliográfica acerca da literatura pertinente às relações raciais no Brasil e sobre a legislação   

vigente, voltadas a esta temática;
• Contação de histórias utilizando os livros “Menina Bonita do Laço de Fita” de Ana Maria Machado e   

“Bruna e a Galinha D’Angola” de Gercilga de Almeida;
• Registro dos conhecimentos e atitudes adquiridas pelos alunos a partir da apresentação das histó  

rias, que valorizam a identidade negra;
• Exposição de painéis com as histórias trabalhadas;
• Produção de esculturas em cerâmica e oficinas de desenhos;
• II Mostra de Arte e Cultura da escola.   

Estratégias Utilizadas
Os percursos metodológicos buscaram explorar junto aos alunos, a bibliografia referente à temática racial, a 
arte através de desenhos e esculturas e, abordar a Lei 10.639/2003 como eixo central nas discussões com o 
corpo docente da escola como forma de sensibilização para valorização da cultura africana e afro-brasileira. 

Conquistas Alcançadas 
Trabalhar as relações étnico-raciais no ambiente escolar nos possibilitou desconstruir conhecimentos que in-
feriorizam as diferenças, bem como contribuiu na formação da identidade das crianças negras e não-negras. 
Esta ação motivou a escolha da africanidade como tema da II Mostra de Arte e Cultura da escola. Hoje tais 
mudanças podem ser visualizadas e percebidas na forma como a escola aborda e trata as questões do per-
tencimento étnico e a consciência de que somos também herdeiros da cultura africana. 
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Diversidade é Beleza!

Categoria Professor /  Ensino Fundamental II
Escola Estadual de Ensino Fundamental Rocha Pombo
Nova Brasilandia D’ Oeste/ RO

“Somos iguais nas nossas diferenças!”

Professor(es) envolvido(s)
Dilma Alves da Silva

Prática Pedagógica
O projeto Diversidade é Beleza surgiu da necessidade de cumprir a legislação em vigor LDB e Lei 10.639/2003, 
como também da necessidade de conscientizar os educandos a respeito dos comportamentos e atitudes dis-
criminatórias e ou racistas no ambiente escolar, a fim de envolvê-los em atividades pedagógicas voltadas à 
temática diversidade. 

Objetivo
Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade étnico-racial da nossa comunidade escolar, a fim 
de combater quaisquer práticas discriminatórias ou racistas no ambiente escolar por meio de ações educa-
tivas. 

Estratégias Utilizadas
O projeto é desenvolvido ao longo do ano com informes, reflexões e vídeos que retratam situações de dis-
criminação e preconceito. Trabalhou-se conteúdos como o estudo da história da África antes da colonização 
europeia até a escravização, tráfico, leis abolicionistas, apartheid na África do Sul, movimentos negros e per-
sonalidades negras, promovendo posteriormente a socialização de todos os trabalhos desenvolvidos durante 
o ano.  

Ações Desenvolvidas 
• Leitura de textos informativos, literários, livros de poemas sobre o tema e música.
• Pesquisas, vídeos, debates e seminários; 
• Rodas de conversas;
• Apresentações em classe e no pátio da escola;
• Publicação das notícias no jornal e no blog da escola; 
• Desfile da diversidade; 
• Exposição à comunidade escolar de todos os trabalhos desenvolvidos durante a execução do projeto   

e desfile de alunos (as) negros e afrodescendentes.
 
Conquistas Alcançadas
A partir da execução do projeto, temos percebido uma diminuição muito grande de situações discriminató-
ria que envolve preconceito, intolerância ou bullying na escola. Percebemos que hoje os alunos negros não 
sentem mais vergonha da sua cor, ao contrário, sentem-se valorizados e orgulhosos, não se retraindo como 
antes. 
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Projeto Hip Hop Gaban – Semana da Consciência Negra

Categoria Professor / Ensino Fundamental II
Escola Estadual Professor Armando Gaban
Osasco/ SP

“Projeto Hip Hop Gaban – Semana da Consciência Negra, projeto que estimula o prota-
gonismo juvenil, a interdisciplinaridade, o pensamento crítico e a criatividade dos alu-
nos”

Professor(es) envolvido(s):
Jair Messias Ferreira Junior – História
Carolina Rodrigues Leal – Língua Portuguesa
Leandro Segobia Garbin – Matemática
Maria Melquiades Maio – Geografia
Jacinta de Andrade Lima – Inglês
Romualdo Teixeira Campos – Educação Artística
Luis Antônio Miussi – Ciências
Valéria Pastore – Educação Física

Prática Pedagógica
O projeto é interdisciplinar, nele os alunos são construtores de conhecimentos e de conteúdos pedagógicos. 
Com o aprendizado adquirido, os alunos, por meio da musicalidade, expressam o que sentem e pensam, 
verbalizando em suas composições de RAP, danças, dramatizações e arte. 

Objetivo
Aumentar o interesse dos alunos pelas aulas, diminuindo assim a indisciplina e criar possibilidades para que 
os alunos utilizem diferentes linguagens como meio para expressar e comunicar suas ideias e interpretar e 
usufruir das produções da cultura. 

Estratégias Utilizadas
O projeto foi dividido em 13 etapas: capacitação dos professores; elaboração do planejamento do projeto; 
reuniões docentes sobre o projeto; capacitação dos alunos; divisão dos alunos em grupos; elaboração das 
letras/danças/grafites; trabalho com conteúdos pedagógicos relacionados ao projeto; ensaios; gravação em 
estúdio; preparação do festival; Festival de Hip Hop; divulgação e avaliação final.

Ações Desenvolvidas
• Produção de letras e músicas;
• Gravação destas músicas em estúdio;
• Debates: de clipes de RAP nacional e filmes apresentados;
• Interpretação de tabelas/gráficos;
• Criação de grafites;
• Elaboração e apresentação de danças;
• Produção de salas temáticas;
• Produção de um Festival contendo todos os elementos do Hip Hop, capoeira e danças.

Conquistas Alcançadas
Houve o aumento da participação dos alunos nas aulas, a comunicação entre professores e alunos teve uma 
melhora significativa e ocorreram mudanças positivas no comportamento, como a questão da disciplina dos 
alunos. Foi percebida a valorização da cultura negra e o aumento pela busca do conhecimento, uma vez que 
um dos elementos do Hip Hop é o conhecimento. O fortalecimento do trabalho coletivo foi algo presente 
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nessa construção, resultando na melhoria das relações, principalmente, quanto ao respeito às diferenças, 
sendo possível perceber o aumento da criticidade dos professores e dos alunos da escola.



92 93



94



94

Categoria Professor   Ensino Médio



96

Histórias e Memórias... A trajetória do povo negro em Venda Nova do 
Imigrante

Categoria Professor / Ensino Médio
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Fioravante Caliman.
Venda Nova do Imigrante – ES

“O projeto História e Memórias... mostrou que é possível mudar um pensamento social 
hegemônico e proporcionar uma visão pluralista, respeitando a diversidade que é a base 
da construção da sociedade brasileira”

Professor(es) envolvido(s)
Celina Januário Moreira, Eliane Maria Lorenzoni, Maria Eliza Siemon Falqueto, Horácio Cardoso de Oliveira 
Neto e Franceila Falqueto.

Prática Pedagógica
O projeto caminha em direção ao reconhecimento da memória e identidade da comunidade negra de Venda 
Nova do Imigrante. A partir desta perspectiva, foi desenvolvida nos anos de 2009/2010 uma pesquisa, com 
a participação dos alunos, onde os mesmos fizeram um trabalho de campo com as famílias envolvidas no 
processo, resultando em um livro que contém registros das Histórias e Memórias das famílias negras mais 
antigas do município. 

Objetivo
 Elucidar a presença histórica dos negros na comunidade de Venda Nova do Imigrante, valorizando de forma 
igualitária os membros de uma comunidade, além de construir laços substanciais de identidade e consolida-
ção da cidadania, revertendo a lógica quase naturalizada que diferencia, inferioriza e hierarquiza a população 
negra e pobre na escola e na comunidade.

Estratégias Utilizadas
O caminho para a construção desse trabalho partiu da necessidade de ouvir as histórias do ponto de vista das 
famílias envolvidas no projeto. Para chegarmos ao nosso objetivo, os alunos desenvolveram ações como en-
trevistas, análise de documentos pessoais e fotografias e registro das vivências das pessoas na comunidade.

Ações Desenvolvidas
Fase I  - 2009 
• Apresentação do projeto aos alunos;
• Organização dos grupos;
• Levantamento das famílias mais antigas do município, descendentes de negros;
• Aplicação de um questionário e explicação sobre 20 de Novembro (Dia Nacional da Consciência Negra);
• Sessão de fotos das famílias para exposição na 1ª Semana da Consciência Negra de Venda Nova do Imi-

grante;
• Semana da Consciência Negra, período de 16 a 20 de novembro.
• Fase II  - 2010
• Reorganização dos grupos;
• Registro dos relatos, seleção de fotos e documentos para serem inseridos nos capítulos do livro dedicado 

a cada família; 
• Estudo sobre o que é uma árvore genealógica e o gênero textual memória; 
•  2ª Semana da Consciência Negra. Culminância com o Projeto História e Memórias... A trajetória do povo 

negro em Venda Nova do Imigrante;
• Cerimônia de finalização do projeto, com entregas dos livros às famílias participantes e alunos envolvidos.

Conquistas Alcançadas
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Os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto constataram que houve  avanços na troca de in-
formações sobre  a cultura afro-brasileira em Venda Nova do Imigrante. Desde os primeiros momentos, as 
famílias participantes se colocaram à disposição dessa atividade ouvindo as explicações dos alunos sobre o 
Dia da Consciência Negra. Aceitaram expor suas fotos ao público e relatar a trajetória de suas vidas, dispo-
nibilizando documentos que representavam lembranças. Percebeu-se que a construção do saber começou 
a ser processada, pois os alunos, no decorrer do projeto, descobriram a necessidade do reconhecimento 
da individualidade do outro, da persistência para conseguirem a confiança e o respeito das pessoas com as 
quais eles conviveram por dois anos.
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Tradições Afro-Brasileiras na Escola: de costas para o vento no ritmo 
do Lundu

Categoria Professor / Ensino Médio
Centro de Ensino Médio 304 de Samambaia
Samambaia/ DF 

“A herança dos povos africanos ainda sobrevive em nosso cotidiano, cabe a nós, juventu-
de, preservá-las, revivê-las e quem sabe reinventá-las”

Professor(es) envolvido(s):
Jeidma Marinho, Raul Serejo, Gerson Guimarães, Valdinéia Gonçalves e Gildenir Calisto.

Prática Pedagógica
De costas para o vento no ritmo do Lundu é o primeiro de uma série de documentários do projeto Tradições 
Afro-Brasileiras na Escola, que proporciona ao estudante vivenciar as diferentes manifestações culturais de 
matriz africana, incluindo-as em seu cotidiano e os faz refletir sobre a importância da preservação de valores, 
tradições, costumes e memórias do nosso país.

Objetivo
Recuperar tradições culturais afro-brasileiras por meio da pesquisa e vivência de alunos em forma de docu-
mentário, aproximando a cultura de matriz africana e a escola, de forma com que os estudantes repensem a 
importância dessas culturas para o formação do povo brasileiro, com o objetivo de promover uma educação 
para a igualdade  racial .

Estratégias Utilizadas
Para a realização do projeto, as pesquisas bibliográficas e fonográficas foram bastante utilizadas. Foram feitas 
oficinas musicais e as formações de grupos de estudos da dança “Lundu”, assim como o preparo dos alunos 
por meio de oficinas para o manuseio dos equipamentos de filmagem e registro. 

Ações Desenvolvidas 
• Aulas sobre a história do Lundu, com audição de músicas;
• Visualização de vídeos; 
• Entrevistas com o mestre do Lundu;
• Oficina de instrumento na escola, onde aprenderam os primeiros acordes e passos do ritmo afro-brasileiro;
• Pesquisa de campo: cinco alunos foram escolhidos para uma pesquisa de campo em Urucuia-MG, onde 

tiveram a oportunidade de conhecer o Lundu em sua forma original e vivenciaram de perto a cultura local, 
aprofundando os conhecimentos adquiridos durante o ano;

• Gravação de um documentário sobre a história do Lundu e da comunidade de Urucuia-MG.

Conquistas Alcançadas 
Os alunos que viajaram e fizeram a pesquisa de campo serviram como multiplicadores na escola ensinando 
aos outros alunos tudo que aprenderam, melhorando sua autoestima e desempenho escolar, já que assu-
miram um importante papel de disseminadores de uma cultura pouco conhecida entre os jovens. A escola, 
como um todo, passou a enxergar a cultura afro-brasileira como uma cultura que está inserida em nosso 
cotidiano, merecedora de respeito e orgulho.
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Categoria Escola   Ensino Infantil
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Azizi Abayomi – Um Príncipe Africano

Categoria Gestão Escolar / Educação Infantil
EMEI Guia Lopes
São Paulo

“Quando a gente se mistura o sol aparece e quando a gente não se mistura a chuva des-
ce” . Vitória – 5 anos

Diretora:
Cibele Araújo Racy Maria

Professor(es) envolvido(s):
Ana Carolina Bonjardim Filizzola, Ana Lucia Guimarães Caetano, Carmen Alexandre, Cassia Maria Viana San-
tana, Cibele Araujo Racy Maria, Cintia Gomes da Fontes Peruzin, Claudia Rosa de Oliveira, Deise Regina Fer-
reira, Elaine Cristina de Lira, Elisa Beth Pedrina Ono, Elisa Lebisch Cortez, Fernanda Costa de Oliveira San-
tos, Inês Sales Monteiro, Leila Gomes Martins, Maria Heloisa dos Santos Inidarcis, Maria Lucia Vedovello 
Cacavallo, Mariana Silva, Nádia Aguiar Tau Carneiro, Priscilla Palma dos Santos, Rosa Maria Gonzales Abad, 
Rosana dos Santos Peres, Valéria Merienne Vieira Gonçalves, Vanessa de Oliveira Massavelli, Vanessa Pita do 
Nascimento e Veronica Urbani Souto Verissimo.

Prática Pedagógica 
Iniciamos nosso projeto provocando uma desconstrução dos estereótipos europeus que habitam a literatu-
ra infantil com a chegada de Azizi Abayomi – um Príncipe Africano. Com a criação de lendas (sondagem de 
repertório) para nossa figura de afeto e as falas infantis impressas em pequenos livros, foi possível criar um 
ambiente propício para disseminação das culturas africana e afro-brasileira.

Objetivo
Incluir no projeto político-pedagógico da unidade, as expectativas de aprendizagem previstas nas Orienta-
ções Curriculares para Educação Étnico-Racial, por meio da promoção de ações afirmativas de respeito à 
pluralidade cultural, como forma de elevar a autoestima de todos os envolvidos no processo educativo.

Estratégias Utilizadas
Para operacionalizar nossa Proposta Pedagógica, adotamos a pedagogia de projetos que nos possibilita a 
organização necessária para a construção dos conhecimentos, bem como a definição de metas previamente 
definidas, de forma coletiva, entre alunos, professores e comunidade escolar. 
Consideramos o projeto, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida aos conteúdos tornando a es-
cola mais atraente, valorizando o que os alunos já sabem e respeitando o que desejam aprender naquele 
momento.

Ações Desenvolvidas
• Criação das figuras de afeto;
• Formação continuada dos professores;
• Aquisição de material;
• Dinâmicas de leitura de contos africanos;
• Palestras formativas para funcionários e comunidade;
• Parcerias com movimentos sociais e entidades;
• Mobilização em resposta ao ato de vandalismo nazista no muro da escola; 
• Festa Junina afro-brasileira;
• Entrevista com autor Sunny;
•  Oficinas de jogos africanos, figurinos, máscaras e mandalas, gincana “Kirikú, Cadê Você? envolven  

do as famílias;
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•  Vivências com o compositor e músico Daniel Reverendo;
• Participação em eventos externos, passeata “Por uma Infância sem Racismo”;
• Roda de conversa com representantes de diversos segmentos da SME e sociedade civil;
• Exposição permanente das produções infantis;
• Produção de vídeos e divulgação do projeto em vários meios de comunicação.

Conquistas Alcançadas
Os resultados positivos do trabalho são revelados pelo estreitamento das relações com nossa comunidade, 
por meio de depoimentos, apoio e participação em todos os eventos promovidos pela escola, da revisão de 
posturas e práticas dos professores em relação às questões que envolvam racismo, discriminação e precon-
ceito e da mudança de atitudes de nossas crianças com a potencialização positiva de sua autoestima.



106



106 107



108



108 109

Traçando e Trançando Laços de Igualdade Racial

Categoria Gestão Escolar / Educação Infantil
CEI Onadyr Marcondes
São Paulo

 “Traçar caminhos para a promoção da igualdade racial com bebês, crianças, educadores 
e comunidade significa assumir e defender com valentia, o compromisso da educação 
com a transformação da realidade desigual em que vivemos e, assim, trançar de forma 
coletiva caminhos firmes nos quais a igualdade seja efetivamente um direito vivenciado 
por todos”

Professor(es) envolvido(s):
FUNCIONÁRIOS 2011/2012
Ailton Amaral Monteiro, Ana Elizabete Bezerra Leite, Ana Maria Pereira, Ana Paula Ribeiro de Araujo, An-
dréa Varjão Ferreira Leão, Andréia Vadilho Tavares, Anita Nogueira Carvalho Mendes, Antonia Francisca Lobo 
Sposito, Aurélia de Fátima de Araújo, Beatriz da Silva Jandosa, Camila Couto Cardoso, Carla Pereira da Silva, 
Carmelinda Lucio, Carolina Catadore Vazzoler, Célia Xavier Gonçalves, Cilda Cristina da Silva Rodrigues, Cle-
cia Souza Melo do Amaral, Cleonice Alves dos Santos, Conceição Aparecida R. de Oliveira, Cristina Moralli 
Francisco, Cristiane Mirabeti Leite, Daniela Gomes Cavalcante, Deyse dos Anjos R. Borges da Silva, Dercina 
Barbosa Gabriel, Edineide Almeida Gama, Ednalva Maria dos Santos, Elaine Cristina F. da Conceição, Elisa 
do Prado Rodrigues, Elza de Oliveira Souza Morais, Ester Maranhão, Eva Zenaide Trajano de Melo, Fernanda 
Ferreira de Oliveira, Fernando Chaves Matos, Girleide Pereira dos Santos, Genaucia de Oliveira Rego, Ilda dos 
Reis Silva, Ivonete Maria dos Santos Souza, Jacilene Ferreira de Lima, Jacira Conceição de O. Leite de Mello, 
Jane Cristina Moreira, Joyce Anne Mol Semmler, Juliana César Marques da Silva, Juliana Montoia de Lima, 
Laurinete da Conceição de Noronha, Lina Rosa Nóbrega Lopes, Luci Aparecida Guidio Godinho, Luciana Apa-
recida Reis, Luciana Serafim Carvalho, Márcia Cavalcante Martins, Márcia Zoratte, Maria Aparecida Rodrigues 
Wallner, Maria Aparecida Vendilino M. Gomes, Maria Auxiliadora Pereira, Maria Cecília Balotta, Maria Fortu-
nato de Lacerda, Maria Helena Magri da Silva, Maria José Silva Souza Santana, Maria Mafaldo Medina Dias, 
Marinalva de Brito B. de Aquino, Maristela Bayer Nepomuceno, Marli Nogueira Santos, Michelly Candido 
Silva da Costa, Nédia Virginia Gonçalves, Nelma Cristina Dias Moreira, Nilza Francisca de Jesus Sousa, Patrícia 
Mônica de Lima Neves, Raffaelli Jacob Santos, Regiane Rodrigues Caldas, Regina Rodrigues Gomes, Renata 
Cristina Dias, Renata Maria Souza Costa de Almeida, Renata Raquel de Almeida, Renata Soraia de Souza, Rita 
Cristina Medeiros Braga, Rosalina de Paula, Rosemary Aparecida L. T. da Silva, Rosangela Aparecida Eugênio 
Passos, Tatiane Godoi de Souza, Rosilene Silvério Rodrigues, Shirlei Ferreira do Amaral, Telma Maria Ribeiro, 
Tereza da Silva Sekii, Valéria Bianco Durazzo, Vania Eloiza Zapata Pigosso Majer, Ailton José Francisco, Manoel 
Messias, José Aparecido Soares da Silva, José Adalberto Alves de Brito, Marcio Delavy Ribeiro, Jose Adriano 
da Silva, Alessandra Santos Lizaldo, Ester Aparecida Da Fonseca, Helena Maria dos Santos, Maria das Graças 
Bezerra, João Serafim da Silva, Lenita Maria de Souza, Maria Alice de Jesus Pereira, Maria Auxiliadora da Silva 
Virgens, Maria Luiza Bezerra, Silvaneide Silva de Souza e Cleiton dos Santos.

Prática Pedagógica 
Que marcas as relações de desigualdades traçam na vida das crianças, desde seu nascimento? Esta questão, 
que impulsionou o trabalho desenvolvido pelos educadores do CEI, nasce da escuta das “vozes” das crianças 
e da análise crítica do contexto sociocultural da comunidade local, marcadas pela desigualdade. Marcas que 
inquietaram e impulsionaram os educadores a construir um trabalho educativo com o propósito de trançar 
caminhos para a promoção da igualdade racial, junto aos bebês e as crianças.

Objetivo
Constituir um espaço educativo que integre os elementos das histórias e das culturas africanas, com o propó-
sito de: a) desconstruir estereótipos que negam a multiplicidade de histórias e a positividade das diferenças; 
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b) construir intervenções de enfrentamento e contraposição à manifestação de discriminação ou precon-
ceito; c) possibilitar a construção da identidade infantil fortalecida na valorização das diferenças, rompendo 
com o estereótipo de beleza eurocêntrico.

Estratégias Utilizadas
A metodologia utilizada junto aos adultos (educadores, famílias e comunidade) e as crianças, incluindo os 
bebês, é a dialógica, pautada no diálogo, na participação e nas relações. Diálogo esse que não é entendido 
como uma técnica, mas como um espaço imprescindível e fundante do processo educativo, que não só con-
sidera, mas necessita da escuta do outro, de suas ideias, concepções e visões de mundo, para a construção 
de uma prática educativa significativa para o ser humano.

Ações Desenvolvidas
• Integração permanente dos elementos das histórias e das culturas africanas no Projeto Politico   

Pedagógico e no planejamento das diferentes ações que compõe a jornada educativa, a saber: rodas   
de histórias, músicas, filmes, danças, culinária e apreciação de imagens, dentre outros, valorizando a di-
versidade cultural que compõe o povo brasileiro e reconhecendo a contribuição dos povos africanos;

• Encontros de formação com educadores, pais, familiares e comunidade sobre a temática (jornadas e reu-
niões Pedagógicas, horários coletivos de formação, reuniões com as famílias, Conselho de Escola e Asso-
ciação de Pais e Mestres);

• Visita à comunidade e passeata pelas ruas do bairro, com bebês e crianças, em favor da igualdade;
• Visita ao Museu Afro Brasil;
• Organização da Mostra Cultural: “Traçando e Trançando Laços de Igualdade”.

Conquistas Alcançadas
Superação de algumas visões preconceituosas; análise crítica da produção midiática sobre o tema ou o si-
lêncio da mídia sobre ele; aprofundamento das pesquisas em relação à temática e a integração delas no 
cotidiano do CEI, nas práticas educativas, no processo de formação permanente, no PPP e no debate com a 
comunidade; aprimoramento do olhar e da escuta em relação às situações de preconceito e discriminação 
com a construção de atitudes de intervenção contra a discriminação e o preconceito, rompendo com a cul-
tura do embranquecimento e, finalmente, a valorização positiva da beleza negra. 
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Categoria Escola   Fundamental I
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Afoxé Ayó Delê

Categoria Gestão Escolar / Fundamental I
Escola Pluricultural Odé Kayodê
Goiás /GO

“Educar para a igualdade, reconhecendo na diversidade um valor primordial”

Diretora:
Rosângela Madga de Oliveira Souza, 

Professor(es) envolvido(s):
Adriana Ferreira Rebouças; Emicléia Alves Pinheiro; Regina Márcia de Oliveira Souza e Renata Tavares de 
Brito Falleti.

Prática Pedagógia
Desde 2000, o “Afoxé Ayó Delê” desfila pelas ruas de Goiás. A Alegria, a Beleza e o “Axé” atraem sempre mais 
pessoas, de todas as idades, que desejam se juntar e desfilar no Afoxé, superando preconceitos e alargando 
olhares. A Escola Pluricultural Odé Kayodê, desde seu nascimento, participa dos ensaios semanais e do corte-
jo em sua saída anual. O Afoxé é um projeto educativo e contribui na reflexão e na prática de ampliar o olhar 
sobre o conceito de multiculturalismo.

Objetivo 
Valorizar a pessoa humana, por meio da valorização da memória e do seu patrimônio cultural material e 
imaterial, de forma lúdica e prazerosa; promover o respeito de si mesmo, do outro e do meio ambiente; 
valorizar as culturas africana e afro-brasileira, com consciência crítica, autoestima, afirmação de identidade, 
criatividade e estética.

Estratégias Utilizadas 
A nossa força inspiradora é a sabedoria e a cosmovisão negra de nossos pais e avós. A metodologia foi con-
cebida para privilegiar os interesses dos participantes, à maneira afrodescendente de fazer festa, e transmitir 
cultura em um diálogo que constrói uma prática cidadã. Semanalmente, é preparado o planejamento em 
grupos de competências e depois juntos com a coordenação. As manualidades são o eixo prático - pintar, te-
cer, modelar, amarrar, costurar e bordar. E a corporalidade legitimada pelo dançar, jogar, gingar, cantar, tocar, 
escutar, falar, olhar, comer - sentir.

Ações Desenvolvidas
Toda semana é realizado o encontro. As atividades desenvolvidas fazem parte do Ensaio do Afoxé e produção 
de adereços do cortejo:

• Roda de dança do Ijexá, cantos em língua yorubá, percussão com atabaque, djembê, agogô, xequerê, caxixi 
e berimbau; amarração de panos, ojás, filás e torços para cabeça; confecção de colares e pulseiras, másca-
ras e outros adereços que compõem o desfile;

• Em todo encontro é contado um mito africano e finaliza com o banquete cultural com ajeum, comida afri-
cana;

• Estas atividades, além de ser uma aprendizagem, proporcionam às crianças e adultos a consciência e a 
valorização da memória e do patrimônio cultural, de forma individual e coletiva.

Conquistas Alcançadas
O desenvolvimento de uma consciência crítica; o gosto e o prazer pelas culturas originais, assumindo com 
orgulho a afro-descendência, a valorização do tempo vivido e rememória; um desenvolvimento mais harmô-
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nico da criança, com uma percepção valorizada de si mesmo, de sua identidade e do seu próprio mundo cul-
tural, que permite colocar-se melhor na sociedade; a construção de uma autoestima, maior coragem de se 
expor, confiança e criatividade, na busca de soluções e, ainda, o desenvolvimento da capacidade de escolher, 
emitir opiniões e modificar pensamentos e atitudes.
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Valorização das Histórias e Culturas Afro-Brasileira e Africana

Categoria Gestão Escolar / Fundamental I
E.M. Florestan Fernandes
Belo Horizonte / MG

“Gestão Escolar comprometida com a educação para as relações étnico-raciais contribui 
para a promoção da igualdade e superação das iniquidades raciais na educação”

Diretora:
Raquel Hermont

Professor(es) envolvido(s): 
Eliane Matilde, Stela Regina Pedrosa de lima, Jancelayne Desiree Martins Luz, Patrícia Mendonça, Maria 
Angélica de Jesus, Maria Angélica de Souza, Alan Alves Balsamão, Mara Madalena de Souza, Gláucia Con-
ceição Carneiro, Flávio Anselmo de Souza Lopes, Wellington do Carmo Faria, Maria Edite Martins Rodrigues, 
Alessandra Giovana Café, Verônica Maria Corrêa Gonçalves, Lúcia Helena, Renata Armond, Maria Aparecida 
Andrada Silva, Maria Aparecida Bispo da Paz, Juliana Delfino da Silva, Vanderléia Martins da Rocha, Telma 
Rodrigues, Maria Angela Antônio, Cristina, Sônia Petten, Sônia Luiza, Raquel Mendonça, João Manoel, Hela-
ne Rocha, Keley Cristina de Souza Russo, Cristiane, Josiane de Fátima Souza, Wanderson Carlos, Valéria Renó, 
Joelma Assis dos Santos Eleutério, Adriene Andrade Martins, Lílian Carla Nunes, Janete Márcia de Freitas 
Amaral, Raquel Hermont Pereira Senra, Anete Viana, Patrícia Maria de Souza Santana, Matheus Paiva Ole-
gário, Mario Lopes da Silva Neto, Marcos Felipe Nascimento dos Santos, Welbert das neves Freitas, Patrícia 
Dias de Lacerda Siqueira de Toledo, Mírian Moises Alves da Silva, Ronan de Oliveira Lucindo, José Jerônimo 
Ferreira, Karina das Neves Jorge e Gislaine Martins Caetano. 

Prática Pedagógica
Por meio de diversas atividades, estratégias e do comprometimento da gestão escolar, a EMFF desenvolve 
desde 2008 ações voltadas para a valorização das culturas afro-brasileira e africana no currículo escolar. 
Compreende-se que uma gestão comprometida com a promoção da igualdade racial é fundamental para o 
cumprimento da Lei 10639/03, permitindo plenas condições para o desenvolvimento dos projetos com in-
vestimento na formação docente, aquisição de materiais e definição de metas na superação das iniquidades 
no ambiente escolar.  

Objetivo 
Implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais para as relações étnico-raciais na escola  (o 
Conselho Municipal de  Educação de Belo Horizonte aprovou em 2004 as Diretrizes Municipais); valorizar as 
culturas africana e afro-brasileira no currículo escolar; promover a formação de professores e funcionários 
na temática e adquirir materiais pedagógicos diversos voltados para a temática.

Estratégias Utilizadas 
A metodologia focou na desconstrução de estereótipos negativos sobre a população negra, culturas afro-
-brasileira e africana e sobre o continente africano buscando envolver toda a comunidade escolar por meio 
de estudos, debates e construção conjunta das atividades e eventos. Acesso às informações e conhecimentos 
sobre as histórias e culturas afro-brasileira e africana com disponibilidade de materiais variados e participa-
ção em eventos formativos dentro e fora da escola. 

Ações Desenvolvidas 
• Formação de professores; oficinas diversas com estudantes: linguagem e preconceito, arte africana, culi-

nária afro-brasileira, penteados afro, capoeira, percussão, dança afro-brasileira e cinema;
• Intervenções nos espaços da escola com figuras, bandeiras, frase sobre as culturas afro-brasileira e africa-
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na (quadra esportiva, biblioteca, painéis nos pátios e muradas);
• Realização das Mostras de Cultura Afro-Brasileira abertas ao público com apresentação de trabalhos reali-

zados durante o ano (realização de três mostras de 2009, 2010 e 2011);
• Trabalhos em sala com utilização do Kit de literatura afro-brasileira enviado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Belo Horizonte;
• Organização de sala de africanidades para atividades com estudantes e professores;
• Realização de pesquisas diversas pelos alunos sobre o continente africano, racismo, personalidades ne-

gras, arte africana, símbolos africanos, jogos africanos, história da população negra, quilombo, abolição, 
cultura afro-brasileira e outros;

• Confecção de livros de pano e colchas de retalhos a partir do estudo da literatura e símbolos africanos;
• Utilização e confecção de jogos africanos/aquisição de materiais como: livros, revistas, jogos, CDs e DVDs 

com a temática;
• Concurso de poesias e desenhos com o tema racismo;
• Teatro “Sopa de Orelhas” recontando mito africano de Obá, criação do roteiro, montagem e apresentação 

na escola e em outros espaços da cidade. 

Conquistas Alcançadas 
Valorização das culturas e histórias afro-brasileira e africana, que já faz parte da cultura escolar da E. M. 
Florestan Fernandes e a comunidade se sente valorizada participando ativamente das atividades, principal-
mente, das Mostras de Cultura Afro-Brasileira; compreensão da necessidade de intervenção pedagógica nas 
situações de discriminação racial; construção positiva das identidades; corpo docente consciente da impor-
tância do trabalho com a temática e estudantes motivados no desenvolvimento das atividades.

SEM FOTO
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A Cultura Mostra sua Cor no CEEBJA

Categoria Gestão Escolar / Fundamental II
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos
União da Vitória/PR

Diretora:
Márcia Regina Stratamann

Professor(es) envolvido(s):
Camila Juraszeck; Cilse Maria Jaskiu; Delamar Aparecida de Souza Correa; Denise Mary Farah Aliott; Eliane 
Aparecida Bughay; Maria Gloria Machado; Neusa Maria Ferreira de Castro Ferreira e Rita de Cassia Mello 
Woitexen.

Prática Pedagógica
O tema “A Cultura Africana e Indígena presente no CEEBJA” foi escolhido no início do ano letivo de 2011 pelo 
coletivo da escola, privilegiando os estudos e atividades escolares voltadas às respectivas culturas. No plane-
jamento do Plano de Trabalho Docente os professores(as) incluíram atividades e reflexões com textos diver-
sos, filmes, palestras e grupos de estudo que garantissem a real efetivação das Leis 10.639/03 e 11.465/08.
A comunidade escolar ficou motivada depois de conhecer a injusta realidade a que o povo negro vem sendo 
submetido. A participação e o empenho nas atividades propostas vieram da vontade de contribuir na mu-
dança quanto à forma de pensar e agir para com as questões étnico-raciais.

Objetivo
Conhecer a história africana e dos povos indígenas; desconstruir mitos e preconceitos; promover empatia 
da comunidade escolar para com os povos negros e indígenas; desmistificar conceitos referentes às culturas 
afro e indígena.

Estratégias Utilizadas 
Reunir o coletivo da escola para definir as estratégias de trabalho durante o ano letivo; estabelecer um cro-
nograma anual para desenvolver o projeto; definir atividades como: dança, canto, leituras, filmes, palestras 
etc., para as diversas disciplinas; entrar em contato com palestrantes; organizar grupos de estudos e utilizar 
o laboratório de informática para pesquisar as culturas afro, brasileira, africana e indígena.

Ações Desenvolvidas
• Estudos das temáticas africana e indígena pelo coletivo da escola;
• Grupos de estudos aos sábados, nos quais os professores(as) escolheram os temas;
• Confecção de máscaras africanas, pinturas de pranchas e confecção de artesanato indígena (cestas, pratos, 

trançados de folhas de palmeiras);
• Desenho nas aulas de história;
• Danças nas aulas de Educação Física;
• Dramatização com alunos(as), professoras(es);
• Canto com os alunos(as) e professoras;
• Noite Cultural com exposições e apresentações dos trabalhos produzidos.

Conquistas Alcançadas 
Envolvimento de toda a comunidade escolar; conhecimento e respeito às culturas apresentadas; desmistifi-
cação de conceitos sobre o povo negro e indígena; valorização da contribuição das culturas africana e indí-
gena para a formação da nação e do povo brasileiro, que foi longamente ignorada e distorcida, e divulgação 
das leis na escola e na sociedade por meio das apresentações na Noite Cultural.
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Educação para a Igualdade Étnico-Racial

Categoria Gestão Escolar / Fundamental Il
Escola Municipal Maria Cleofas Moura da Rocha
Pendências/RN

“Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria 
identidade”. Dimos lksilara

Diretora:
Roze Mary Ramos de Menezes Fonseca

Professor(es) envolvido(s):
Altieres Barboza da Silveira; José Maria Pelonha Gonçalves Júnior; Josafá Barbosa Rodrigues; Regina Cláudia 
de França Rocha; Maria Cristiane Carvalho Costa; Luciana Patrícia da Silva França; Iêda Gomes de Queiroz e 
Luan Presley Mendonça Santiago.

Prática Pedagógica
O grande desafio que se apresenta hoje no Brasil é a garantia de condições para que a diversidade étnico-
-racial e a igualdade social sejam partes cotidianas de nossa sociedade. Nessa perspectiva, desenvolvemos 
uma proposta de trabalho pedagógica que levou os educandos a reconhecerem e valorizarem as identidades 
culturais locais, como parte integrante da cultura da nação brasileira, como também a reconhecerem a leis 
que alteram a LDB/ 10.639/2003 e 11.645/2008 e que estabelecem a obrigatoriedade das histórias e das 
culturas afro-brasileira e indígena em todas as escolas do país.

Objetivo 
Possibilitar ao educando o conhecimento apurado das diversidades étnico-raciais presentes em nosso mu-
nicípio, almejando que ele interaja de forma consciente com as diferenças culturais existentes no ambiente 
escolar e em sua comunidade, para que desenvolva a sensibilidade e a capacidade de olhar o próximo com 
respeito, aceitando as diferenças e colaborando intrinsecamente para seu crescimento moral e socioafetivo.

Estratégias Utilizadas 
A metodologia utilizada para execução das ações deu-se através de aulas expositivas dialogadas para intro-
dução da temática; pesquisas bibliográficas, seminários, pesquisa de campo, entrevistas, produção textual, 
leitura, observação, rodas de conversas, expressão artística, dramatizações, exibição de filmes e construção 
de textos coletivos. Levantamento de dados sobre a implantação das leis na escola do município; produção 
de peças de comunicação (jornal mural, gravação em áudio divulgada na cidade através de carro de som, 
fanzine, folder e difusão dos trabalhos realizados pelos alunos através do Facebook) e painel de vocábulos 
e expressões locais e regionais, entre outros. A estratégia metodológica de conclusão dos trabalhos deu-se 
com a construção de álbum das Culturas e Identidades Afro-Brasileira e Indígena locais, o qual enriqueceu 
toda pesquisa realizada.

Ações Desenvolvidas 
• Professores realizaram inicialmente aulas expositivas dialogadas sobre as histórias e culturas afro-brasileira 

e indígena, utilizando os livros didáticos existentes nas escolas que tratam especificamente dessa temática. 
A partir daí propuseram pesquisas bibliográficas, entre outras; 

• Foi realizado um levantamento escolar do grau de implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08 em to-
das as escolas do município. Para execução dessa atividade utilizou-se um formulário com questionamen-
tos relacionando a aplicabilidade das leis nas instituições de ensino;

• Foi construído também pelos alunos, com a mediação do professor, álbuns das Culturas e Identidades 
Afro-brasileira e Indígena com ênfase no local. A produção desse álbum dividiu-se em quatro etapas: estu-
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do do tema, produção de roteiros, realização de entrevistas e montagem; 
• Vale salientar que a montagem do álbum de cultura deu-se com a construção de registro sobre expressões 

culturais dos povos indígenas e afro-brasileiros como: eventos rituais, ofícios e modos de fazer, lugares e 
construções, mitos contos e histórias, lideranças e personalidades, expressões e vocábulos locais e regio-
nais e histórias dos locais e dos territórios;

• Os alunos reuniram-se em grupos e realizaram as entrevistas com historiadores locais, líderes comunitá-
rios, professores, coordenadores etc., como também fizeram registros em fotografias e vídeos sobre as 
expressões culturais já citadas;

• Realizaram ainda registros fotográficos de características físicas evidenciadas na população local e na co-
munidade escolar;

• Para mobilização e divulgação, foram construídas as seguintes peças de comunicação: jornal mural (6º Ano 
1), gravação em áudio divulgada em carro de som (6º Ano 2), fanzine (7º Ano), folder (8º Ano) e jornal 
escolar (9º Ano). Todo o trabalho realizado foi divulgado no Facebook.

Conquistas Alcançadas
Percebeu-se que os alunos reconhecem, valorizam e preservam as culturas afro-brasileira e indígena evi-
denciadas em nosso município, pois a motivação e a participação de todos os atores do projeto (discentes, 
professores, pais, gestores, supervisores e coordenadores da SEMECE) aconteceram de forma satisfatória. 
Os aprendizados dos alunos motivaram a comunidade escolar, na realização de novas descobertas a respei-
to dessa temática, bem como a continuar os trabalhos na escola, visando a superação dessa desigualdade 
étnico-racial, com ênfase na valorização das identidades e culturas afro-brasileira e indígena.
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Cidadania, Memórias e Tradições Afrodescendentes

Categoria Gestão Escolar / Ensino Médio
Escola Estadual Professor Hélio Palermo
Franca/ São Paulo

“A educação promovendo a integração e desvencilhando  preconceitos arraigados em 
nossa cultura”

Diretora
Gislene de Sousa David

Professor(es) envolvido(s)
Ewerton Gomes Pereira, Maria Aparecida Chiarelo da Silva (Professores Coordenadores); Maura Sebastiana 
da Silva Argente, Vinicius Reinaldo de Paula, Cintia Rosa de Oliveira, Silvia Aparecida Melani Ferraro, Giuliano 
Soares de Andrade, Renzo Pansarini, Oilton Nunes Chaves Júnior e Cintia Rosa de Oliveira.

Prática Pedagógica
O projeto foi uma iniciativa da Gestão Escolar, apoiado pela Diretoria de Ensino de Franca e abraçado pelos 
docentes, discentes, funcionários e comunidade com muito entusiasmo. Contemplou a reflexão e ação em 
torno dos estereótipos existentes em nossa escola sobre os afrodescendentes, propiciando a intervenção nas 
atitudes em relação às crenças e valores arraigados em nossa cultura.

Objetivo
Ampliar o conceito de cidadania, discutindo questões como respeito à diversidade, preconceito, direitos e 
inclusão; aprender formas respeitosas e solidárias de convivência com membros de etnias diferentes; reco-
nhecer e valorizar o papel das raízes africanas na formação do Brasil e promover maior interação entre os 
alunos com vistas à diminuição de atitudes preconceituosas.

Estratégias Utilizadas 
O levantamento do conhecimento prévio dos discentes sobre situações de discriminação vividas/presencia-
das existentes na unidade escolar; aulas expositivas; debates; plenárias; pesquisas; confecção e exposição 
em painéis e murais; exibição de filmes e documentários; apresentação de músicas e danças; produção de 
textos e relatórios e avaliação de todo o processo por meio da observação do envolvimento e da mudança de 
atitude dos alunos a partir da execução do projeto.

Ações Desenvolvidas 
• Exibição do filme “Crianças Invisíveis” e realização de debates e trabalhos dissertativos;
• Estudos da formação da cultura brasileira a partir das pinturas de Debret;
• Ampliação dos conceitos: etnocentrismo, preconceito e racismo para desconstruir as bases ideológicas nas 

quais se sustentam o racismo e a descriminação;
• Análise da legislação em torno destas práticas; apontamentos de estereótipos para reflexão de sua abran-

gência no imaginário da população; conscientização em torno de piadas e anedotas que mascaram as 
opiniões racistas; registro dos pensamentos, sentimentos e emoções, frente a situações de discriminação 
vivenciadas, lidas ou ouvidas resultando em mural;

• Pesquisa e confecção de painel de personalidades envolvidas na luta a favor da igualdade civil entre negros 
e brancos;

• Reflexão sobre a história e o significado da data de 20 de novembro;
• Análise da exclusão étnica a partir do filme Olga;
• Rodas de capoeira e samba.

Categoria Escola   Ensino Médio
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Conquistas Alcançadas
O trabalho realizado durante o ano de 2011, com as mais diversas séries presentes na escola, revelaram fe-
ridas intocáveis e propiciaram um crescimento e amadurecimento por parte de muitos alunos em torno de 
atitudes que mecanicamente reproduzimos; contribuindo para uma autorreflexão na busca por uma vivência 
mais humana e solidária.



128 129



130

Projeto de Fortalecimento da Identidade Cultural Local

Categoria Gestão Escolar / Ensino Médio
Colégio Estadual Casa Jovem II
Igrapiúna/BA

“Educar com responsabilidade sociocultural exige um olhar atento à diversidade, ao res-
peito e aos desafios da construção de uma sociedade igualitária!”

Diretor:
Francisco Cruz do Nascimento

Professor(es) envolvido(s): 
Ademário Reis Oliveira, Eberlaine da Mota, Diana Lícia Guerra dos Santos Silva, Alda de Souza, Daniela Reis, 
Maria das Graças do Amparo, Tatiane do Amparo, Tarcísio do Amparo, Rafael Caxias, Hamilton Sotero, Solan-
ge Pereira, Gleyde Alzilene, Kreny Lima e Maria José.

Prática Pedagógica
O projeto de Fortalecimento da Identidade Cultural Local é parte integrante do Projeto Político Pedagógico 
da Escola com ações integradas ao currículo escolar que fortalecem a consciência crítica social, provocando 
mudanças significativas na Educação para a Igualdade Racial. A prática foi desenvolvida em grupo de estudo 
com professores, oficinas de teatro e visitas comunitárias com os estudantes.

Objetivo
Realizar ações integradas ao currículo escolar, que fortaleçam a consciência crítico-social e provoquem mu-
danças significativas na Educação Para a Igualdade Racial, em grupos de estudo com professores e oficinas 
de teatro e visitas comunitárias com os estudantes.

Estratégias Utilizadas 
Um grupo de estudos, formado por professores de áreas diversas se reúne uma vez por semana, realizando 
leituras de livros, análise de obras, vídeos, artigos de sites e reportagens jornalísticas. Em seguida, este grupo 
define uma pauta para os encontros temáticos com os estudantes, analisa e insere as contribuições dos alu-
nos; prepara uma agenda de encontros com os estudantes para definir ações na escola e nas comunidades; 
planeja e realiza as oficinas e apresentações de teatro, dança, percussão e poesia; agenda palestras e semi-
nários; avalia a participação dos estudantes e realiza encontros bimestrais com os pais envolvendo o líder 
quilombola Martinho Conceição para avaliar a atuação protagonista dos jovens. 

Ações Desenvolvidas 
• Formação de grupo de estudo com professores;
• Oficinas de Teatro e Poesia com os estudantes - temática negra;
• Realização das quintas dramáticas na biblioteca escolar;
• Palestras e contação de histórias com o Mestre Quilombola Martinho Conceição e estudantes do Ensino 

Médio;
• Eleição do Griô Casa Jovem com exposição permanente de banner no auditório escolar; 
• Criação do grupo Samba do Segura o Pote com servidores da escola;
•  Apresentações da Zabelinha e o Enrolador, danças remanescentes de quilombo na escola, nas comunida-

des e em diversos municípios baianos; 
• Entrevista do líder quilombola; 
• Participação no Fórum Nacional da Educação Quilombola;
• Caminhada da Consciência Negra em Salvador, Valença e Igrapiúna; seminários com estudantes; visitas 

comunitárias e debate sobre a Lei 12.288;
• Exibição de vídeos e realização de seminários sobre políticas afirmativas;
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• Palestras e seminários elaborados e produzidos pelos estudantes com acompanhamento de pelo menos 
um dos professores do Grupo de Estudo.

Conquistas Alcançadas
Elevação da autoestima dos estudantes; melhoria da oralidade e escrita; elevação do desempenho escolar 
no IDEB de 2,9 (2009) para 3,2 (2011); elevação do índice de leitura na biblioteca, a procura por livros subiu 
em 40%; melhoria do relacionamento escola comunidade; elevação do desempenho escolar interno de 72% 
para 91%; participação efetiva dos pais nas reuniões e atividades escolares 95%; visibilidade das ações esco-
lares na mídia local, regional e estadual; conquista do Prêmio Nacional de Gestão Escolar CONSED (2010, ano 
base 2009) e seleção da UEE entre os doze finalistas do Prêmio Escola Voluntária.
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