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¹Recebemos via internet (por uma plataforma criada pela área de Tecnologia do CEERT) 99,3% das práticas pedagógicas e de 
gestão escolar inscritas no 7º Prêmio Educar.

Em 2013, o CEERT iniciou o planejamento da 7ª edição do Prêmio, que culminou com seu 
lançamento em 29 de Outubro de 2014, no SESC Belenzinho.

Esta seria uma edição com muitos desafios, entre eles, duas inovações: premiação espe-
cífica para práticas de Abordagem de Gênero e Raça, que combatam o racismo e sexismo 
e, valorizem a diversidade, além de premiação práticas da Educação Escolar Quilombola.

As inscrições ocorreram de 03 de Novembro de 2014 a 30 de Março de 2015, com pror-
rogação até o dia 13 de Abril. Durante o período, recebemos 643 inscrições de práticas 
pedagógicas e de gestão escolar¹, o que representa um crescimento de 32,5% em relação 
à edição anterior.

O processo de construção do 7º Prêmio Educar
para a Igualdade Racial e de Gênero



7

²Poderemos nos referir a essa subcategoria como ERER.

As inscrições foram feitas nas Categorias Professor e Escola, em suas subcategorias:

Professor (práticas pedagógicas)

  Educação para as Relações Étnico-Raciais²

  Abordagem de Gênero e Raça

  Educação Escolar Quilombola

Escola (práticas de gestão escolar)

  Educação para as Relações Étnico-Raciais

  Educação Escolar Quilombola

Inscrições 6º e 7º Prêmio Educar

7º Prêmio Educar
para a

IGUALDADE
RACIAL

GÊNERO
ESSE PRÊMIO É PARA VOCÊ

e DE
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Em cada categoria, foi notória a boa aceitação das “novidades” – já mencionadas acima 
– desta edição. Na Categoria Professor recebemos inscrições de práticas pedagógicas das 
subcategorias, como demonstrado abaixo:
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³Balanço Nacional é referência a um estudo do acervo de práticas pedagógicas e de gestão escolar das 6 edições do “Prêmio Educar 
para a Igualdade Racial e de Gênero”, feito pelo CEERT em parceria com a UNESCO e com o MEC nos anos de 2013 e 2014. Este 
estudo se utilizou do que chamamos de práticas cases (174 práticas pedagógicas e de gestão escolar) e teve por objetivo de apri-
morar e contribuir para o balanço dos 10 anos da implementação da Lei 10.639/2003.

Na Categoria Escola, apesar do desafio que se apresentou, houve uma excelente partici-
pação das Escolas Quilombolas, como indicado abaixo:

Assim como em outras edições, 79% das inscrições foram feitas por professoras e gesto-
ras. O balanço nacional³ apontou 83,2% de presença feminina em todas as edições da pre-
miação.

A participação negra é sempre muito presente no desenvolvimento das práticas, seguido 
por professoras/es e gestoras/es brancas/os, como podemos ver abaixo:
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Recebemos inscrições de escolas públicas e privadas das 05 regiões do país, de 24 esta-
dos, conforme representado no gráfico abaixo:
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4Veremos mais detalhes sobre cada uma dessas práticas vencedoras nesta publicação.

A região sudeste sempre tem uma participação muito forte, porém, temos percebido um 
crescimento considerável da região nordeste, que no balanço indicou uma participação de 
19,6% desta região. As práticas sempre transmitem a cultura local/regional e a luta por uma 
educação mais igualitária e por consequência uma sociedade menos desigual.

Após o término do período de inscrições, a equipe de educação do CEERT se dedicou a 
realizar uma triagem de todas as 649 práticas pedagógicas e de gestão inscritas, para que 
estas pudessem seguir para a etapa de avaliação. Essas avaliações foram feitas virtualmente 
em uma plataforma digital desenvolvida pelo CEERT por especialistas em educação, diver-
sidade racial e de gênero. Em uma segunda etapa de avaliação, reuniu-se grupos de espe-
cialistas para realizarem presencialmente uma segunda avaliação de cada prática.

Concluída essa etapa, elencamos as práticas melhor avaliadas pelas/os pareceristas por 
meio de um processo de ranking e estas foram selecionadas como práticas pedagógicas e 
de gestão finalistas.

Para dar continuidade à segunda e última etapa de seleção das práticas, o Júri Final, solici-
tamos que as/os finalistas encaminhassem os materiais complementares comprobatórios 
do desenvolvimento de cada prática, conforme indicado nas regras do edital. Essa comissão 
julgadora formada por especialistas, acadêmicos, professoras/es, pesquisadoras/es gesto-
ras/es da área de educação para a diversidade e igualdade étnico-racial e de gênero, além 
de coordenadores/as de programas do CEERT, avaliou as práticas inscritas juntamente com 
os materiais complementares enviados. O momento do Júri Final foi realizado durante 03 
dias (26, 27 e 28 de Agosto de 2015), em que cada subcategoria foi discutida e avaliada em 
um dia específico. Ao final desta etapa, a comissão julgadora definiu quais práticas seriam 
as vencedoras desta edição4.
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Para fechar esta edição, o CEERT juntamente com parceiros realizou 03 dias de oficinas 
(13, 14 e 15 de Outubro de 2015) direcionadas a professoras/es e gestoras/es vencedoras/
es desta edição, bem como outros interessados. Todas as atividades foram realizadas no 
SESC Belenzinho.

No dia 13, a oficina “A Promoção da Igualdade Étnico-Racial na Educação” contou com a 
apresentação das práticas pedagógicas e de gestão vencedoras de ERER. A discussão foi 
ampliada de forma a fortalecer ainda mais o trabalho no ambiente escolar visando a pro-
moção da diversidade racial. A atividade teve como encerramento uma performance de 
Salloma Salomão.
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5Em 2012 a Educação Escolar Quilombola passa a ter Diretrizes específicas para nortear essa modalidade de educação. Para co-
nhecer as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica” acesse: http://www.seppir.
gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares.

No dia 14, a discussão foi direcionada pela oficina “A Promoção da Igualdade Étnico-Racial 
e a Educação Escolar Quilombola”. Além da apresentação das práticas feita pelas/os vence-
doras/es, discutiu-se sobre formas de se superar os desafios tão comuns à educação do 
campo, bem como à Educação Escolar Quilombola5. As atividades deste dia se encerraram 
com uma bela performance da Cia. Os Crespos.
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6Plano Municipal de Educação.

O último dia de atividades (15) tratou de mais um tema que foi novidade no Prêmio Edu-
car, com a oficina “Gênero e Raça na Educação”. Este é um tema que foi bastante polêmico 
durante a construção do PME6 da cidade de São Paulo e não possui Diretrizes Nacionais es-
pecíficas, mas que tem se tornado cada vez mais urgente o trabalho em sala de aula. Houve 
a apresentação das práticas pedagógicas vencedoras desta subcategoria e o encerramento 
com uma performance de Kiusam Oliveira.
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7Fundo das Nações Unidas para a Infância.
8Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
9Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Na noite do dia 15, na Comedoria do SESC Belenzinho, foi realizada a Solenidade de Pre-
miação e encerramento da 7ª Edição do “Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gêne-
ro”.

Além das professoras/es e gestoras/es finalistas e premiadas/os desta edição, também 
contamos com a presença de parceiros importantes como a Deputada Leci Brandão, a 
Fundação Vale (representada por Maria Alice Santos), o UNICEF7 (representado por Silvio 
Kaloustian), a SECADI8 (representada por Rodrigo Ednilson de Jesus), a SMPIR9 (represen-
tada pelo Secretário Maurício Pestana), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
(representada por Édina dos Santos Rosa), além de membros da sociedade civil, do movi- 
mento negro, movimento de mulheres, professoras/es, gestoras/es das redes públicas e 
privadas de educação e convidadas/os.

Encerramos a solenidade e esta 7ª edição de forma muito animada e festiva com o Show 
de Ellen Oléria, desejando que possamos alcançar uma educação mais igualitária e justa, 
para a formação de uma sociedade menos desigual.

Angela Barbosa Cardoso Loureiro de Mello
Psicóloga e Gestora do 7º Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de 

Gênero


