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Prefácio
Práticas educacionais que valorizam
a diversidade étnico-racial
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 ser ensinadas a amar.
Nelson Mandela

A frase acima dita por Nelson Mandela sinaliza o papel que a educação pode desempenhar na desconstrução de uma sociedade que ainda hoje hierarquiza seus cidadãos pela cor da pele.
As marcas do racismo são percebidas logo na primeira infância.
Como não lembrar do “teste da boneca”, realizado pela primeira vez em
1939 pelo psicólogo afro-americano Kenneth Clark, e repetido mundo
afora? Sempre trazia as mesmas imagens perturbadoras: crianças brancas e negras atribuindo características positivas para bonecas brancas
e taxando bonecas negras como “feias”, “menos inteligentes” e “más”.
Dentro da produção acadêmica, inúmeras teses abordam como as
relações raciais já estão postas na vida de um bebê. Seriam as crianças
negras que passariam menos tempo no colo das professoras, receberiam menos atenção e seriam mais vítimas de negligência. Há publicações que defendem que, a partir dos 3 anos de idade, a criança já
começa a interpretar e hierarquizar os diferentes segmentos humanos,
a partir de parâmetros apreendidos nas relações com os adultos. Ou
seja, uma criança negra, mesmo não sendo capaz de problematizar o
que acontece, entende que é menos aceita e valorizada do que uma
criança branca. Ao passo que a criança branca logo se sente fortalecida. Afinal, ela se vê presente nas decorações da escola, nos filmes
infantis, nas bonecas, nos materiais pedagógicos, entre outros.
Recentemente, foi publicado um relato em uma rede social em que
um casal negro contava as dificuldades em encontrar à venda painéis
decorativos com bebês negros para enfeitar a festa de um ano de seu
filho. Se a representação negra como um todo sofre pela estereotipia ou
pelo silenciamento, a infância negra não é diferente.
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O presente trabalho pretende subsidiar o tratamento às questões
raciais na educação infantil e traz boa dose de esperança e contentamento ao apresentar práticas educacionais que contemplam o reconhecimento, a valorização e a promoção da diversidade étnico-racial dentro
da escola. Ou seja, este conteúdo revela o caráter afirmativo do Prêmio
Educar para a Igualdade Racial que, além de inspirar professores/as e
gestores/as, pode subsidiar a atual política de educação do município –
a exemplo do programa Mais Educação São Paulo –, ajudando a gestão
pública a interpretar e operacionalizar as normas e diretrizes para a
educação das relações étnico-raciais.
Esta publicação é ainda uma ação contemplada pelo “Plano Estratégico para implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 em
São Paulo”, lançado em janeiro de 2014 e elaborado pelo Grupo de Trabalho Intersecretarial sobre Educação das Relações Étnico-raciais, coordenado pela SMPIR – Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade
Racial, e composto pelas Secretarias Municipais de Educação (SME);
de Esportes, Lazer e Recreação (SEME), de Cultura (SMC) e de Governo
(SGM).
O compromisso demonstrado pela Secretaria de Educação e pela
SMPIR torna visível que o reeducar para as relações raciais não é prerrogativa que afeta apenas a população negra, mas sim um benefício
para toda a sociedade. É uma tarefa dura de desconstrução de privilégios históricos. Essa iniciativa da SMPIR, com a consultoria do CEERT,
revela como esse trabalho de promoção da igualdade está sendo feito
na cidade de São Paulo onde, a partir da atuação de professores/as e
gestores/as, pode-se observar que crianças podem aprender a amar e
não a odiar as diferenças.
Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial – SMPIR
Antônio Pinto
Secretário
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Apresentação
Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade,
tampouco sem ela a sociedade muda.
Paulo Freire, Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1967.

Os 10 anos da Lei 10.639/2003
Em 1996, a LDB foi promulgada trazendo avanços ao colocar a
educação infantil na condição de primeira etapa da educação básica.Assim, como
nível de ensino, a educação infantil passou a ter uma função específica no
sistema educacional: a de iniciar a formação necessária a todas as pessoas.
Esse novo patamar alcançado fez surgir questionamentos sobre a qualidade
do atendimento prestado pela educação infantil. Com base na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente, percebeu-se o quanto a educação de
qualidade está relacionada ao reconhecimento e à valorização das diferenças de
gênero, de religião, culturais e, principalmente, étnico-raciais. Neste contexto, o
Ministério da Educação, ao construir o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (Brasília, MEC/SEB, 2006), incluiu o tema racial e
apontou questões relacionadas à promoção da igualdade racial que devem ser
contempladas nas programações e nas práticas educativas das instituições de
educação infantil como parâmetro de qualidade.
De lá para cá, o acúmulo do CEERT mostrou que, dentre os níveis
educacionais, a educação infantil é o que mais desenvolve práticas visando à
promoção da igualdade racial. O valor de uma educação plural sendo vivenciada
logo na primeira infância não vem sendo sistematicamente mensurado, mas
1
estudos realizados revelaram que seu impacto é significativo no que tange a
progressos no campo da democratização das relações raciais.
O presente estudo qualitativo sintetizou instâncias de 12 anos de trabalho do CEERT específico com a educação infantil. Também registrou o aprendizado advindo do acervo das práticas pedagógicas e de gestão finalistas e
premiadas do Prêmio Educar para a Igualdade Racial.
Esta publicação buscou traçar um diagnóstico da aplicação da Lei
10.639/2003, que modificou o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
1 BENTO, Maria Aparecida Silva. A identidade racial em crianças pequenas. In: BENTO, Maria Aparecida Silva (org.).
Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. São Paulo:
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, 2012.
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O conteúdo surgiu de uma construção coletiva de um grupo técnico do
CEERT, composto por especialistas em educação, pesquisadores/as, mestres/
as e doutores/as que juntos assinam esse trabalho, iniciado no final de 2013.
O desenvolvimento deste projeto contou com o apoio da SMPIR – Secretaria
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que vem demonstrando compromisso com a área da educação. Exemplo disso foi a construção do “Plano
Estratégico para implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 em
São Paulo”, que contemplou a publicação deste estudo. No início de 2014,
a SMPIR lançou dois volumes de História Geral da África, destinados aos/às
professores/as da cidade de São Paulo. Trata-se da versão condensada de
oito volumes produzidos pela UNESCO, em parceira com o MEC.
Nas próximas páginas, o/a leitor/a poderá conhecer detalhes das práticas de promoção da igualdade realizadas na educação infantil na cidade de
São Paulo, que são consideradas bons exemplos de aplicação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e cultura Africana e Afro-brasileira. Essas experiências foram
extraídas de um total de 2.300, que fazem parte do acervo do Prêmio Educar
para a Igualdade Racial, construído no decorrer de suas seis edições.
Ao longo da publicação, o estudo destacou ainda dez práticas e um breve
resumo das ações pedagógicas, das metodologias utilizadas, dos objetivos e
dos resultados alcançados, entre outros aspectos.
Esta iniciativa visa contribuir com as instituições de educação infantil no
sentido de estimular ações e ser fonte de inspiração, a fim de que encontrem
seu próprio caminho na construção de práticas pedagógicas e de gestão que
promovam a igualdade étnico-racial. Além disso, o acervo de práticas pedagógicas e de gestão do prêmio Educar para a Igualdade Racial se constitui
em ação concreta de promoção da igualdade racial na educação. Entre outros
fatores, porque tem servido de apoio às políticas educacionais centradas na
superação da desigualdade e desenvolve ações e concepções que podem subsidiar programas da Secretaria de Educação, a exemplo do Mais Educação
São Paulo, ajudando a gestão pública a interpretar e operacionalizar as normas e diretrizes para a educação das relações étnico-raciais.
Boa leitura!
CEERT - Centro de Estudos da Relações de Trabalho e Desigualdade
Maria Aparecida Silva Bento
Coordenadora
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Introdução
Este estudo atende uma solicitação da Secretaria Municipal de
Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo. Apresenta um
mapeamento de práticas educativas de promoção da igualdade racial
desenvolvidas por gestoras e educadoras da educação infantil que se
encontram reunidas no acervo de práticas pedagógicas e de gestão
escolar do Prêmio Educar para a Igualdade Racial. Tem por finalidade
colaborar para o balanço sobre o estágio de implementação da LDB
alterada pela Lei 10.639/2003, que criou a obrigatoriedade na educação brasileira do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana,
passados 10 anos da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a abordagem dessa temática.
Entre os objetivos do estudo destacam-se:
Analisar as seis edições do Prêmio Educar para a Igualdade Racial, com vistas a aprimorar ações pedagógicas e de gestão que
atendam às demandas para o avanço e a institucionalização da Lei
10.639/2003, no âmbito das unidades escolares, considerando a
atuação de educadoras, bem como as ações de gestão escolar premiadas desde a quarta edição.
Difundir pedagogias, metodologias, conteúdos, possibilidades e entraves de ações educativas de reconhecimento, valorização e promoção da diversidade étnico-racial; de combate do racismo, xenofobia e intolerância correlatas; e comprometidas com a promoção
da igualdade racial de e com qualidade na educação, desenvolvidas
por educadoras da etapa educacional Infantil na cidade de
São Paulo.
Subsidiar a implantação e o
aprimoramento do programa
Mais Educação São Paulo.

9

Créditos das fotos
Capa – Título da Prática: Mês da Consciência Negra no CEMEI
Escola: CEMEI José Marrara
Diretora: Elaine Terezinha
Cidade/UF: São Paulo/SP
P. 6 – Título da prática: Traçando e trançando laços de
igualdade racial
Escola: CEI Onadyr Marcondes
Professora: Luci Aparecida Guidio Godinho
Cidade/UF: São Paulo/SP
P. 9 – Título da prática: África está em nós: Trabalhando
igualdade racial com bebês e crianças bem pequenas
Escola: CEI Vereador Rubens Granja
Diretora: Alice Michie Hatta da Fonseca
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 27 – Título da prática: Gênero e raça: Mala da diversidade –
A viagem em busca de nossas raízes
Escola: Creche Heitor Villa Lobos
Professora: Sueli Buzano da Costa
Cidade/UF: São Paulo/SP
P. 31 – Título da prática: Roda de história: Uma vivência em
Guiné Bissau
Escola: EMEI Ângelo Martino
Professora: Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
Cidade/UF: São Paulo/SP
P. 32: – Título da prática: Aziziabayomi, um príncipe africano
Escola: EMEI Guia Lopes
Diretora: Cibele Araujo Racy Maria
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 10 e 11 Título da prática: Roda de história:
Uma vivência em Guiné Bissau
Escola: EMEI Ângelo Martino
Professora: Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 36 – Título da prática: Traçando e trançando laços de
igualdade racial
Escola: CEI Onadyr Marcondes
Professora: Luci Aparecida Guidio Godinho
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 13 – Qualidade da água em uma comunidade quilombola
Escola: Escola Monsenhor Ântonio de Pádua Santos
Professora: Nadja Patrícia Gonçalves da Silva Almeida
Cidade/UF: Afogados da Ingazeira/CE

P. 39 – Título da prática: A minha identidade e a sua identidade!
Nossa diversidade
Escola: CEU EMEI Aricanduva
Coordenadora pedagógica: Cleide Andrade da Silva
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 14 – Imagens superiores: Título da prática: Política cultural e
indígena na escola Utapinopona Tuyuka
Escola: Escola Utapinopona – Tuyuka,
Professor: Higino Pimentel Tenório
Cidade/UF: São Gabriel da Cachoeira/AM
Imagens inferiores: Título da prática: Gênero e raça: mala da
diversidade. A viagem em busca de nossas raízes
Escola: Creche Heitor Villa Lobos
Professora: Sueli Buzano da Costa
Cidade/UF: Santo André/SP

P. 60 – Título da prática: Projeto África
Escola: EMEI Janete Clair
Professoras: Luciana Kazuko, Kátia de Sales Contini, Patrícia
Aparecida Ximenes, Neusa Aparecida Lopes, Silvana da Silva,
Edilene Vieira dos Santos, Lucia da Cunha, Marineide Moreira
Sobral e Sheila Nascimento Góes Fernandes
Cidade/UF: São Paulo/SP
P. 67 – Título da prática: Roda de história: Uma vivência
em Guiné Bissau
Escola: EMEI Ângelo Martino
Professora: Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 15 – Imagens superiores: Título da prática: Vamos brincar
no quintal?
Escola: CEU EMEI Aricanduva
Professora: Amanda Gomes Pinto
Cidade/UF: São Paulo/SP
Imagem inferior: Título da prática: Mês da Consciência Negra
Escola: CEMEI José Marrara
Diretora: Elaine Terezinha Turatti
Cidade/UF: São Carlos/SP

P. 73 – Título da prática: Mês da Consciência Negra no CEMEI
Escola: CEMEI José Marrara
ProfessoraS: Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, Elaine Terezinha e contribuição de toda equipe da escola
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 20 – Título da prática: Quem conta um conto, axé!
Escola: EMEI CEU Jorge Amado
Professora: Fabiana Santos Costa
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 75 – Título da prática: Aziziabayomi, um príncipe africano
Escola: EMEI Guia Lopes
Diretora: Cibele Araujo Racy Maria
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 21 – Título da prática: A minha identidade e a sua identidade!
Nossa diversidade
Escola: CEU EMEI Aricanduva
Diretora: Iara Rosa dos Santos
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 80 – Título da prática: Aziziabayomi, um príncipe africano
Escola: EMEI Guia Lopes
Diretora: Cibele Araujo Racy Maria
Cidade/UF: São Paulo/SP

P. 25 – Título da prática: Projeto Nossa África
Escola: EMEI Professora Laura da Conceição Pereira Quintaes
Diretora: Solange Oliveira Ferreira
Cidade/UF: São Paulo/SP

10

O PRÊMIO EDUCAR
PARA A IGUALDADE RACIAL

O FUTURO
O futuro está no saco
O futuro está nas trompas
O futuro no entanto já está nas ruas
O futuro das ruas é imediato
Sente fome e sede
frio e falta de afeto e vive no asfalto
O futuro das ruas vende amendoim pede esmolas
toma conta de automóveis mas não toma leite
O futuro das ruas anda descalço e vira malandro
O futuro das ruas apanha dos policiais se revolta é preso é morto
O futuro das ruas se deteriora aos nossos olhos passivos
E cegos no futuro do saco no futuro das trompas.
Cuti. Poemas da carapinha. São Paulo, Editora do Autor, 1978.

Breve histórico
O prêmio Educar para a Igualdade Racial: Experiências de Promoção da Igualdade Étnico-racial em Ambiente Escolar é uma iniciativa do
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT,
em conjunto com parceiros. Em 2014, caminha para sua sétima edição.
No âmbito do Ministério da Educação – MEC, é reconhecido como uma
das principais ações de promoção da igualdade racial, realizada por
uma organização da sociedade civil no campo da educação.
Como ação afirmativa, o Educar para a Igualdade Racial se notabiliza pelo caráter impulsor e difusor das Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana, por sua função pedagógica relacionada
ao aprender e ao fazer escolar e pelo pioneirismo da iniciativa.
Ao todo, são 12 anos de premiação e cerca de 2.300 práticas es2

colares inscritas em seis edições . Desde 2002, ano de sua primeira edição, o Educar para a Igualdade Racial tem promovido o reconhecimento, a valorização e a difusão de boas práticas escolares e,
2 O Educar para a Igualdade Racial é uma premiação bianual.
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sobretudo, dado visibilidade às boas iniciativas individuais e coletivas realizadas por educadoras/es e gestoras/es da educação básica.
Também tem contribuído para a institucionalização dessas e outras
práticas no âmbito das unidades escolares, no chamado chão da escola.
Além de prêmio, o Educar para a Igualdade Racial se constitui em
acervo em que se agrupam experiências pedagógicas das cinco regiões
brasileiras e de cada um dos vinte e sete estados da federação. Essas
experiências refletem tanto a diversidade étnico-racial, como aspectos
locais e regionais do país.
África, africanos e afro-descendentes, povos e nações indígenas,
populações cigana, orientais, quilombolas e migrantes são alguns dos
temas estudados e pesquisados pelas práticas. Muitas delas inter-relacionam, em suas abordagens dos temas, os elementos e as condições
naturais e sociais, locais e regionais.
Como exemplo, uma escola do semi-árido brasileiro realizou uma
brilhante prática pedagógica, denominada Qualidade da água em uma
3
comunidade quilombola , que estudou a qualidade da água em uma comunidade quilombola, com o objetivo de multiplicar informações preventivas sobre o uso correto da água coletada pelas cisternas locais.
Nessa prática, os estudantes se tornaram agentes multiplicadores de
informações preventivas.

3 Práticas desenvolvida na Escola Monsenhor Ântônio de Pádua Santos, em Afogados da Ingazeira/CE, pela
Profa Nadja Patrícia Gonçalvez da Silva Almeida – 13a edição do Prêmio Educar para a Igualdade Racial.
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Na experiência premiada Política cultural e indígena na escola
4
Utapinopona Tuyuka , realizada na bacia amazônica, uma escola indígena bilíngue desenvolveu interessantes estratégias de preservação
da cultura nativa por meio da produção de material didático na língua
Tuyuka e da realização de atividades valorativas dos saberes e hábitos
ancestrais.

No acervo, também são encontradas experiências urbanas, como
a Gênero e raça: mala da diversidade. A viagem em busca de nossas
5
raízes , em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, em que
a escola confeccionou uma mala denominada Diversidade. Essa mala
itinerante percorreu a casa de cada uma das crianças envolvidas na
prática pedagógica, levando a diversidade presente na escola. E, para a
escola, trouxe a diversidade de cada lar.
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4 Prática desenvolvida na Escola Utapinopona – Tuyuka, em São Gabriel da Cachoeira/AM, pelo professor Higino
Pimentel Tenório (3a edição do prêmio Educar para a Igualdade Racial).
5 Prática desenvolvida na creche Heitor Villa Lobos, em Santo André/SP, pela professora Sueli Buzano da Costa
(4a edição do prêmio Educar para a Igualdade Racial).

Ainda, entre outras premiadas na cidade de São Paulo, destacou-se
6
a prática Vamos brincar no quintal? , em que brinquedos e brincadeiras
tradicionais foram utilizados como ferramentas para o reconhecimento
e a valorização da diversidade étnico-racial.

Os exemplos acima evidenciam a qualidade das práticas premiadas. Entretanto, vale destacar que apenas a qualidade é insuficiente
para assegurar a continuidade de uma boa prática dentro de uma unidade escolar.

6 Prática desenvolvida no CEU EMEI ARICANDUVA, em São Paulo, pela Profa Amanda Gomes Pinto. (3a edição do
prêmio Educar para a Igualdade Racial).
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> Vamos brincar no quintal?
CEU EMEI Aricanduva
Resumo
O brincar constrói a possibilidade de compreensão de si, do mundo e das relações sociais nele existentes, e é por isso que todas as comunidades de tradição brincam com suas
crianças.

Categoria: Professor
Professoras envolvidas: Amanda Gomes Pinto e Fátima Regina Graminha
O desafio
Contribuir com o processo de formação da identidade brasileira de cada criança, valorizando a contribuição dos diferentes povos, com ênfase nas africanidades e em um de seus
legados, a oralidade, contemplando, assim, o modo de ser, ver, sentir e viver dos africanos.

A estratégia
Lançar mão de toda sorte de atividades de informação e formação, como pesquisas,
entrevistas, exibição de áudio-visuais, leitura, histórias contadas e cantadas e brincadeiras,
entre outras, que resgatassem o imaginário cultural brasileiro e suas heranças básicas –
indígena, africana e europeia –, dando consistência ainda maior à importância do conceito
de diversidade.

As ações práticas
Resgate e valorização de canções e histórias das famílias dos alunos; ampliação do repertório de brinquedos (pião, corda, bola, pé-de-lata, capucheta, hélice, elástico, amarelinha) e brincadeiras tradicionais (pomponetas, rodas contadas e de verso); acesso a livros e
materiais áudios-visuais que valorizassem as diferenças étnico-raciais, a fim de alimentar o
imaginário infantil; inserção de congadas no cotidiano escolar com o intuito de desenvolver
uma atitude de respeito pela diferença e contribuir efetivamente para a formação da identidade e da autoestima das crianças; registro a respeito dos brinquedos e das brincadeiras
prediletos do grupo; organização de dia na escola em que famílias e crianças puderam usufruir das heranças culturais da formação do povo brasileiro, comendo, dançando, cantando
e brincando juntos.

A conquista
Terminamos o ano com um grupo de crianças coeso, detentor de grande repertório de
brincadeiras e que havia descoberto na oralidade uma forma de se relacionar com o outro,
com as diferenças e com o mundo. Crianças capazes de abordar questões étnico-raciais
com naturalidade, valorizando sua história e sua herança cultural.

A voz do/a especialista
“O projeto enfocou o combate ao racismo como questão importante e estabeleceu relação entre temas estudados e possibilidades de desenvolver conteúdos relativos à alfabetização. O modo de socializar possibilitou que pais e mães se apropriassem do conhecimento
trabalhado com seus filhos.”
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A categoria Escola
Na busca de aprimoramento do prêmio Educar para a Igualdade
Racial, em 2007, o CEERT e seus parceiros realizaram uma pesquisa qualitativa entre as práticas pedagógicas premiadas. Essa pesquisa
teve como propósito avaliar o impacto da premiação na vida das/os
educadoras/es premiadas/os e os desdobramentos das práticas pedagógicas após a premiação. Para isso, entrevistou as/os educadoras/es
premiados, a coordenação pedagógica, a direção escolar e os estudantes participantes das experiências pedagógicas premiadas.
Como decorrência dessa pesquisa, a categoria Escola surgiu como
a primeira inovação do Educar para Igualdade Racial, com a função
estratégica de buscar maior aproximação entre prática pedagógica e
gestão escolar.
Muito embora a pesquisa revelasse existir uma avaliação positiva sobre o impacto da premiação na carreira das/os educadoras/es e
para toda a comunidade escolar – dado pela melhoria do desempenho
escolar; pela redução da evasão; pela maior frequência as aulas; pela
redução de agressões, ofensas e xingamentos e pela melhoria da relação da escola/família –, a pesquisa também constatou existir certa
descontinuidade da temática. Entre outros fatores, porque as práticas,
em sua maioria, eram iniciativas individuais, realizadas por educadoras
mais sensíveis ao tema das relações étnico-raciais e à diversidade.
Na maior parte das unidades escolares pesquisadas, as práticas se
encontravam em situação de quase isolamento institucional. Não eram
assumidas coletivamente, nem tampouco faziam parte ou foram incorporadas aos projetos político-pedagógicos. Dessa forma, a continuidade era quase exclusivamente dependente da iniciativa, do interesse e da
disposição individuais da educadora, e não como atividade curricular
prevista no projeto político-pedagógico, conforme recomenda a LDB.
Com o propósito de estimular a institucionalização e a consequente
continuidade das práticas no interior das unidades escolares, a quarta
edição do Educar para a Igualdade Racial inaugurou a categoria Escola,
concedendo premiações às gestões de escola que apresentaram ações
que contribuíram para a implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais.
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> Quem conta um conto, axé!
EMEI CEU Jorge Amado

Resumo

ALI S

As lendas africanas são envolventes e despertam a imaginação e a criatividade, possibilitando promover os aspectos culturais no trabalho com as crianças, bem como, com seus
familiares.

Categoria: Escola
Professora envolvida: Fabiana Santos Costa
Objetivo
Promover elementos da cultura africana através das lendas.

Principais atividades desenvolvidas
Rodas de leituras sobre livros de lendas africanas; discussões sobre os aspectos culturais e contextos dessas lendas; dramatização das lendas; desenhos para ilustrar as lendas;
pesquisas na Internet sobre outras lendas africanas; confecção de um livro individual, com
resumos das lendas e desenhos, sendo os textos ditados pelos alunos, a professora como
escriba na lousa e, em seguida, os alunos copiavam em seus livros; montagem de um “desenho animado” sobre uma lenda (em Power Point); mostra de trabalhos na Feira Cultural.

Metodologia
Partindo da leitura de livros com lendas africanas, contextualizar a lenda lida (local, costumes do povo, o que vestem, caçam, onde moram, etc.). A partir da leitura, ampliar gradativamente as atividades e incentivar os alunos a contarem em casa o que ouviram na escola
e nos trouxessem as reações de sua família a partir dos conhecimentos transmitidos.

Resultados alcançados
O interesse das crianças pela cultura africana; o envolvimento dos pais que compareceram em massa na Feira Cultural, pois queriam ver de perto o que seus filhos lhes contavam
em casa.

Frase que sintetiza/ilustra a ideia central do trabalho
“Ler as lendas africanas é (re)descobrir um mundo secreto cheio de belezas, encantos
e axé!”
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Etapas do prêmio
Educar para a Igualdade Racial
A premiação é dividida entre categoria Professor e categoria Escola.
Em cada uma, são concedidos prêmios para a educação infantil, o ensino fundamental I, o ensino fundamental II e o ensino médio. O prêmio é
realizado bianualmente. Só podem ser inscritas práticas desenvolvidas
até dois anos antes do ano de abertura do edital, sendo proibido concorrer práticas iniciadas no ano de abertura.
O edital permanece aberto por um período de aproximadamente
60 dias. Nessa fase, as práticas são inscritas por meio de uma ficha
de inscrição que se encontra disponível em papel e também em formato digital (on-line). Encerrada essa etapa, dá-se início à conferência
das inscrições, em que se verificam se as exigências do edital foram
cumpridas.
Na sequência, as práticas são encaminhadas a pareceristas
com reconhecida experiência nas áreas de educação e de relações
étnico-raciais. Após análise, são emitidos pareceres indicando as práticas finalistas. Os pareceres são acompanhados de comentários e
recomendações.
Após a avaliação dos pareceristas, é feito o ranking das melhores
práticas avaliadas, sendo solicitado o envio de material complementar
(fotografias, vídeos, produção dos alunos, diários, questionários, atas,
etc.). Esse material mais os pareceres são examinados pelos membros
do júri final, que indicará as práticas premiadas.
Concluído o processo seletivo, é realizado um evento durante dois
dias, destinado aos premiados, para anúncio público das práticas pedagógicas e de gestão premiadas, com apresentação e discussão dessas práticas, realização de oficinas, exposição de materiais produzidos
pelas práticas, shows, atividades culturais, atividades de formação na
temática.
Após a premiação, ainda são realizados o acompanhamento de escolas, a sistematização e a publicização das boas práticas pedagógicas
e de gestão escolar. A primeira é destinada a duas escolas premiadas
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ou finalistas que são acompanhadas por até 12 meses, com a finalidade
de arrolar ações, estratégias, acordos, pactos, instrumentos presentes
no dia a dia escolar que se destinem e/ou assegurem a institucionalização de práticas pedagógicas relacionadas à temática das relações
étnico-raciais e de promoção da igualdade racial com qualidade para
todos. Quanto à segunda, é feita uma publicação das práticas finalistas, em um livro em formato virtual, no qual se encontram descritas e
indicadas como exemplos, experiências educacionais bem-sucedidas,
constituindo material de inspiração e referência para outros educadores e escolas.
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> A minha identidade e a sua identidade!
Nossa diversidade
CEU EMEI Aricanduva

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

Categoria: Escola
Estratégias utilizadas
Investimento na formação das professoras voltado ao tema das relações étnico-raciais.
Ampliação do acervo didático-pedagógico da escola pela aquisição e compra de materiais
relativos ao tema da diversidade e das relações étnico-raciais. Organização de encontros
entre a equipe escolar e as famílias das crianças.
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Ações desenvolvidas
Estudo crítico das questões étnicas e da formação do povo brasileiro. Aquisição e compra de acervo: CDs, DVDs, livros infantis e de formação, instrumentos musicais e brinquedos. Cronograma para encontros com as famílias e a comunidade. Pesquisa de brincadeiras
e brinquedos da cultura popular. Visitas de voluntários nas reuniões e jornadas pedagógicas. Festa de despedida do terceiro estágio com as crianças, suas famílias e toda a equipe
escolar.

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

Desafios enfrentados
Aproximar a comunidade do processo de reconhecimento de sua identidade e valorização da diversidade e da cultura do brincar. Envolver todas as equipes escolares no projeto,
como meio de conscientização e participação nas questões relativas às relações étnico-raciais.

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

Diretora: Iara Rosa dos Santos
Assistente de direção: Lucymara Cordeiro B. Machado
Coordenadora pedagógica: Cleide Andrade da Silva
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Desdobramentos do prêmio
Educar para a Igualdade Racial
Desde a primeira edição do Educar para a Igualdade Racial, em
2002, o CEERT vem realizando estudos e organizando de forma sistematizada os dados obtidos e as respectivas análises. Formaram-se as
seguintes fontes de pesquisa:

Acervo de Práticas Pedagógicas Educar para a
Igualdade Étnico-racial
É composto por cerca de 2.300 experiências pedagógicas e de
gestão escolar. Desse conjunto de práticas, 174 são consideradas
boas práticas. O acervo Práticas Pedagógicas Educar para a Igualdade
Étnico-Racial se constitui em singular fonte de informação e pesquisa, que tanto pode subsidiar políticas educacionais de governos como
servir de fonte para estudos e pesquisas diversas realizadas por universidades, acadêmicos, educadores, estudantes e público em geral.
Ao consultá-lo, é possível conhecer estratégias, metodologias, dificuldades e superações vivenciadas por educadores de todo país.

Banco de Dados Educar para a Igualdade
Étnico-racial
Cada experiência inscrita possui um ID disposto em uma estrutura
regular que permite cruzar informações sobre a prática pedagógica, o
perfil do educador e a localização geográfica da escola.
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Alcance do Educar para a
Igualdade Racial
Em números

6 edições em 12 anos;
9 publicações ilustradas (catálogos, livros, revistas);
52.000 exemplares distribuídos em todo país;
20 seminários regionais de divulgação formativa realizados;
Aproximadamente 7.500 participantes, entre educadores/as,
gestores/as, lideranças sociais e acadêmicos/as;
12 vídeos de 15 minutos cada, com experiências de todas as
regiões do país, no bloco Professor Nota 10, do projeto A cor da
cultura, do canal Futura;
2 séries televisivas gravadas para o programa Salto para o
Futuro, da TVE do Rio de Janeiro;
4 programas televisivos no canal Futura;
Criação da Rede Educar para a Igualdade Racial.
Participações internacionais e ações jurídicas

Seminário Advancing Aheas Policy: Effective Alliances and
Advocacy Worldwide/LEARNING MEETING IN SOUTH AFRICA
(2012), organizado pela Fundação Ford;
Lançamento do Projeto Teaching Respect for All (2012), em
Paris, organizado pela UNESCO.
Ação no Ministério Público direcionada para 40 prefeituras, que
gerou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), envolvendo
11 prefeituras, com desenvolvimento de processos formativos
para 7.000 professores, realizados a partir de 2013.
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> Projeto nossa África
EMEI Professora Laura da Conceição Pereira Quintaes

N

ALI S

Prática pedagógica
Conhecer o grande continente africano em sua diversidade, riqueza cultural, hábitos,
costumes, crenças, estabelecendo relações com a nossa cultura, buscando um outro olhar
sobre a África.

Categoria: Escola
Estratégias utilizadas
Uso das Diretrizes Curriculares de Educação Infantil.

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

ALI S

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

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

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

Diretora: Solange Oliveira Ferreira
Coordenadora pedagógica: Elaine Cristina Cardoso Prático
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL NA
CIDADE DE SÃO PAULO

Todas as pessoas estão presas numa mesma teia inescapável
de mutualidades, entrelaçadas num único tecido do destino.
O que quer que afete um diretamente, afeta a todos indiretamente.
Eu nunca posso ser o que deveria ser até que você seja o que deve ser.
E você nunca poderá ser o que deve ser até eu seja o que devo ser.
Martin Luther King

MARCOS LEGAIS
A década de 1980 foi marcada pela expansão das creches no Brasil. Esse período coincidiu com a mudança de país com população predominantemente rural para país com população predominantemente
urbana. Entre as implicações da mudança de população rural para urbana está a participação mais efetiva da mulher urbana no mercado de
trabalho. E isso demandou a busca por creches.
As creches desse período objetivavam a prevenção do fracasso escolar e a preparação para o ensino fundamental, nessa época, intitulado primário. Esse ideal de educação infantil como preparatório para os
demais níveis de ensino descaracterizava as especificidades da educação
na infância, não valorizava as experiências e descobertas que as brincadeiras e a convivência entre as crianças trazem para o desenvolvimento
integral do indivíduo em seus aspectos emocionais, físicos e cognitivos.
Nas décadas de 1980 e 1990, as reivindicações dos movimentos
sociais, e especialmente do movimento de mulheres, bastante atuante
na capital paulista, continuaram a promover pressão para que a educação de crianças adquirisse mais qualidade, isto é, atendesse à demanda de mães trabalhadoras, oferecesse mais recursos, tais como livros e
brinquedos, bem como com profissionais formados, etc.
7

ROSEMBERG (2011, p. 12 ) alertou que:
[...] algumas reflexões se situam na convergência entre os campos teórico
e político de estudos feministas/de gênero, de relações raciais e dos estudos sociais sobre a infância. Minha tese: a criança pequena, a de 0 a 3 anos, constitui
um tempo social discriminado pela sociedade brasileira, nos campos acadêmico
e político, inclusive pelos chamados novos movimentos sociais.

28

7 ROSEMBERG, Fúlvia. A criança pequena e o direito à creche no contexto dos debates sobre a infância e relações
raciais.Ini BENTO, Maria Aparecida Silva (org.) Educação Infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos,
jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desiguladade – CEERT, 2011.

Essa discriminação da criança pequena – que recebeu tratamento desqualificado, em instituições com poucos recursos pedagógicos
adequados à sua faixa etária, com profissionais despreparados – tem
reflexos no processo histórico da educação infantil que reverberam na
atualidade.
A esse respeito, ROSEMBERG (2011, p. 17) destacou que, historicamente, a educação infantil foi composta por duas instituições distintas: o jardim de infância: “[...] semente histórica (para permanecer na
metáfora) da pré-escola, integrado ao sistema de ensino, atendendo
preferencialmente crianças de 4 a 6 anos”, e a creche, que foi destinada
à assistência social e não possuía caráter educativo.
No âmbito da legislação ocorreram alguns avanços. Em 1988, na
8
Constituição da República Federativa do Brasil , parte das reivindicações do movimento de mulheres foi acatada e, pela primeira vez, as
crianças foram reconhecidas legalmente como sujeitos de direitos, recebendo garantias de amparo e educação:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de:
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de
idade. (BRASIL, 1988, p. 95)

Consolidando os avanços da Constituição de 1988, foi promulgada a Lei 8.069 de 1990 que dispôs sobre o Estatuto da Criança e do
9
Adolescente . O Estatuto trouxe em seu quinto artigo a proteção contra a discriminação de qualquer ordem: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
8 Senado do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1998.
9 Presidência da República. Estatuto da criança e do adolescente. Brasília, 1990.
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fundamentais” (BRASIL, 1990, p. 15). O Estatuto assegurou, então,
o direito à educação e reafirmou como dever do Estado garantir o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de 0 a 6 anos de
idade.
A regulamentação do atendimento em creches e pré-escolas avançou com a Lei 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
10
Nacional que, dentre outros elementos, definiu que a educação básica é formada pelos níveis de educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio. A educação infantil é composta pela creche, que atende
crianças de 0 a 3 anos, e pela pré-escola, que atende crianças de 4 a 5
anos e 11 meses.
Com o parecer CNE/CEB/ 20/2009 , que traçou as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, constatou-se a abordagem da
situação de crianças negras e o compromisso de combate ao racismo,
bem como a necessidade de respeito às especificidades dos povos indígenas e da população quilombola: “O combate ao racismo e às discriminações de gênero, sócio-econômicas, étnico-raciais e religiosas deve
ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da educação infantil” (BRASIL, 2009, p. 5).
11

Os referidos documentos orientadores, de abrangência nacional,
trouxeram aportes significativos para a educação infantil na cidade de
São Paulo.
Nesse sentido, cabe mencionar os documentos orientadores do
município nos últimos dez anos: os Referenciais curriculares nacionais
12
13
(RCNs) para a educação infantil , o Parecer CEB/CNE 22/1998 que estabeleceu as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e,
a partir de 2007, as Orientações curriculares: expectativas de aprendi14
zagens e orientações didáticas para a educação infantil , posteriormente
completadas pelas Orientações curriculares: expectativas de aprendiza10 Ministério de Educação. Lei nº 9.394 Diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996.
11 Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, 2009.
12 Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional
para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.
13 Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, MEC, 2009.
14 Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares: expectativas de
aprendizagens e orientações didáticas para Educação Infantil. São Paulo: SME/DOT, 2007.
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gem para educação étnico-racial educação infantil, ensino fundamental e
15
médio, em 2008 .
Os RCNs traçavam uma proposta aberta, flexível e não obrigatória,
que poderia subsidiar os sistemas educacionais, a fim de considerar as
especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas da criança de
0 a 6 anos (BRASIL, 1996, p. 14). No entanto, nesse documento orientador, as relações étnico-raciais não eram contempladas, de maneira
que as referências que aludiam às questões raciais sempre eram organizadas em conjunto com outros fatores sociais como classe, gênero,
etc. As orientações centrais dos RCNs são:
[...] o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas etc.; o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil; o acesso das crianças aos bens
socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e
a estética, a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. (BRASIL, 1996, p. 13)

15 Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares: expectativas de
aprendizagem para a educação étnico-racial na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. São Paulo:
SME/DOT, 2008.
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> Aziziabayomi, um príncipe africano
EMEI Guia Lopes

Resumo
Iniciamos nosso projeto provocando uma desconstrução dos estereótipos europeus que
habitam a literatura 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
da cultura africana e afro-brasileira.

Categoria: Escola
Diretora: Cibele Araujo Racy Maria
Objetivo
Incluir, no Projeto Político Pedagógico, as expectativas de aprendizagem previstas nas
Orientações curriculares para a 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.
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Principais atividades
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 “Kiriku,
cadê você?” envolvendo as famílias; 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.

Metodologia
Para operacionalizar nossa proposta pedagógica, adotamos a pedagogia de projetos,
que nos possibilitou a organização necessária para a construção dos conhecimentos, bem
como a definição de metas, de forma coletiva, entre alunos, professores e comunidade
escolar.
Consideramos o projeto uma metodologia de trabalho destinada a dar vida aos conteúdos, tornando a escola mais atraente, valorizando o que os alunos já sabem e respeitando
o que desejam aprender naquele momento.

Resultados alcançados
Os resultados positivos do trabalho foram 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 postura de práticas dos professores em relação às
questões que envolvam racismo, discriminação e preconceito e da mudança de atitudes de
nossas crianças com a potencialização positiva de sua autoestima.

Frase que sintetiza/ilustra o trabalho
“Quando a gente se mistura, o sol aparece e quando a gente não se mistura a chuva
desce.” Vitoria, 5 anos.
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De forma similar, o parecer CEB/CNE 22/1998, que estabeleceu
as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, não contemplou a diversidade racial e não apresentou nenhuma menção acerca das
diferenças. O referido documento ancorou-se em princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica:
As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem respeitar os seguintes fundamentos norteadores: a) Princípios éticos da autonomia,
da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum;
b) Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática; c) Princípios estéticos
da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
(BRASIL, 1999, p. 1)
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A publicação Orientações curriculares: expectativa de aprendizagens
e orientações didáticas para a educação infantil buscou trazer subsídios
para orientar a elaboração de conteúdos e projetos para a educação
infantil na cidade de São Paulo e pautou-se nos documentos anteriormente mencionados. O documento trouxe considerações acerca das relações étnico-raciais ao abordar as ações indissociáveis na educação
infantil, quais sejam: o cuidar e o educar:
O profissional da educação infantil educa e cuida das crianças à medida
que: trabalha pela eliminação dos preconceitos étnico-raciais e outros, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças ao mesmo tempo
em que as ajuda a ampliar as possibilidades de aprendizado e a compreensão de
mundo e de si próprio trazidas por diferentes tradições culturais, a refletir sobre
a forma socialmente injusta como os preconceitos foram construídos e se manifestam, a desenvolver uma visão crítica sobre a organização das atuais práticas e
valores sociais predominantes e a construir atitude, respeito e solidariedade.
Promove a educação pela paz, pela liberdade, pelo respeito à vida, pela formação de vínculos entre as pessoas, entre elas e outros seres vivos.
(SÃO PAULO, 2007, p. 20)
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16 Conselho Nacional de Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, 1999.
In: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf

Em 2008, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lançou outro documento intitulado Orientações curriculares: expectativas
de aprendizagem para a educação étnico-racial – educação infantil, ensino
17
fundamental e médio , sem a preocupação de abordar a temática das relações étnico-raciais em cada um deles. Se de certo modo essa publicação pode ser considerada um avanço em termos de implementação da
LDB alterada pela Lei 10.639/2003, de outro revelou o entendimento
ainda equivocado sobre como atender as Diretrizes curriculares nacionais
para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história de cultura afro-brasileira e africana. Só posteriormente lançou um
complemento específico para a questão étnico-racial, fragmentando e
isolando a temática das relações étnico-raciais do currículo de certas
concepções educacionais, caracterizando um isolamento da perspectiva de educação igualitária.
18

SILVA JR. (2012) alertou que há uma tendência equivocada de tratar
os artigos 26A e 79B da LDB como se fossem normas jurídicas anômalas,
autônomas, estanques, que destina ao debate sobre valorização da diversidade e promoção da igualdade étnico-racial um caráter incidental, marginal, secundário, de escassa relevância diante dos chamados problemas
centrais da educação nacional. Assim, a problemática da discriminação
racial terminou sendo tratada em sua dimensão emocional ou estatística,
ignorando-se seu impacto sobre os aspectos cognitivos e relacionais, aspectos esses estruturantes na e para a educação infantil.
A orientação curricular acima mencionada trouxe três exemplos de
projetos desenvolvidos por diferentes docentes com crianças a partir de
2 anos de idade e estimulou que os professores desenvolvessem possibilidades para o que intitularam de “expectativa de aprendizagem para
a educação étnico-racial”:
Como lidar com questões de cunho étnico-raciais envolve situações rotineiras,
é importante que sejam observados os objetivos específicos do grupo de trabalho, do agrupamento de crianças. A vinculação com projeto e programação
didática do professor, respeitando tempos e espaços, é fundamental para garantir o
desenvolvimento do tema, prevendo organização das ações, registro e
17 Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações curriculares: expectativas de
aprendizagem para a educação étnico-racial na educação infantil, ensino fundamental e médio. São Paulo: SME/
DOT, 2008.
18 SILVA JR, Hédio. Anotações conceituais e jurídicas sobre educação infantil, diversidade e igualdade racial.
In: BENTO, Maria Aparecida Silva (org.). Educação Infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos,
jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, 2011.
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sistematização. As linguagens articulam-se à medida que os objetivos estejam
claros e que a sistematização evidencie para os participantes seus avanços e
conquistas mediante uma questão inicial. (SÃO PAULO, 2008, p. 91)

Com certeza, a pedagogia dos projetos se configura em uma metodologia com possibilidades muito ricas para a educação infantil, devendo, no entanto, ser articulada com toda a estrutura didática e metodológica desse nível de ensino. Faz-se necessário, pois, reconfigurar
as perspectivas educacionais, abordando as expectativas de uma educação que se projeta justa, equânime e igualitária desde a concepção,
a execução e a avaliação, como nos ensinam as professoras do Prêmio
Educar para a Igualdade Racial, que atuam a partir da coletividade
e da pesquisa, de forma a enraizar essa perspectiva educacional no
cotidiano da instituição.

36

> Traçando e trançando laços de igualdade racial
CEI Onadyr Marcondes
Resumo: Que marcas as relações de desigualdade traçam na vida das crianças, desde
seu nascimento? Esta questão impulsionou o trabalho desenvolvido pelos educadores e
nasceu da escuta das “vozes” das crianças e da análise crítica do contexto sociocultural da
comunidade local, marcada 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 às crianças.

Categoria: Escola
Diretora: Luci Aparecida Guidio Godinho
Objetivo: Constituir um espaço educativo, que integrasse os elementos das histórias e
das culturas africanas, com o propósito de:
a) Desconstruir estereótipos que negam a multiplicidade de histórias e a positividade das
diferenças,
b) Construir intervenções de enfrentamento e contraposição à manifestação de discriminação ou preconceito.
c) Possibilitar a construção da identidade infantil fortalecida na valorização das diferenças, rompendo com o estereótipo de beleza eurocêntrico.

Principais atividades desenvolvidas
Integração permanente dos elementos das histórias e das culturas africanas no projeto político-pedagógico e no planejamento das diferentes ações que compõe a jornada
educativa a saber: rodas de histórias, músicas, filmes, danças, culinária, apreciação de
imagens, dentre outros, valorizando a diversidade 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 reuniões pedagógicas, horários
coletivos de formação, reunião com as famílias, conselho de escola e Associação 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”.

Metodologia
A metodologia que estamos nos desafiando a concretizar 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 técnica,
mas como espaço imprescindível e fundante do processo educativo, que não só considera
mas necessita da escuta do outro, de suas ideias, concepções e visões de mundo, para a
construção de uma pratica educativa significativa.
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Resultados alcançados
Superação de algumas visões preconceituosas; análise crítica da produção midiática
sobre o tema ou o silêncio da mídia sobre ele; aprofundamento das pesquisas em relação
à temática e à 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 cultura
do embranquecimento; valorização positiva da beleza negra.

Frase que sintetiza/ilustra a ideia central do trabalho
“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.”
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EDUCAR PARA A
IGUALDADE RACIAL:
A EDUCAÇÃO INFANTIL NA
CIDADE DE SÃO PAULO

Ferro
Primeiro o ferro marca
a violência nas costas
Depois o ferro alisa
a vergonha nos cabelos
Na verdade o que se precisa
é jogar o ferro fora
e quebrar todos os elos
dessa corrente
de desesperos.
Cuti, Batuques de tocaia. São Paulo, Ed. do Autor, 1982.

Sistematização dos dados
As boas práticas pedagógicas de promoção da igualdade na edu19
cação foram extraídas de um total de cerca de 2.300. Destas, 193
são de educação infantil na cidade de São Paulo. Neste estudo, foram
focalizadas 10 práticas premiadas e finalistas no processo do prêmio
Educar para a Igualdade Racial, distribuídas ao longo da publicação.
Foram criados metodologia e instrumentos de diagnóstico que possibilitaram os resultados que constituem o conteúdo deste estudo, enfocando a educação infantil na cidade de São Paulo. Esses dados apontaram
para como são elaboradas as novas didáticas que educam para e nas
relações étnico-raciais e para romper com o lugar comum da denúncia.
Cabe destacar alguns dados de abrangência nacional do Prêmio
Educar para a Igualdade Racial, a fim de dialogar, posteriormente, com
a capital paulista.
No plano nacional, foram inscritas 287 práticas na categoria Educação infantil em todas as edições do Prêmio.
19 Práticas finalistas e premiadas em educação infantil na cidade de São Paulo.
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Níveis de ensino por região
67,4%
54,2%

36,7%

35,3%

16,7% 14,3% 17,5%

23,5%

20,9%

16,3%
14,6%

18,4%

14,3% 14,7%

7,0% 8,3%

6,3%

4,7%

Centro-oeste

Nordeste

Educação infantil

Norte

Fundamental I

Sudeste
Fundamental II

8,8%

Sul
Ensino médio

Refletindo os investimentos em educação, o Sudeste se destacou por apresentar
grande número de inscrições de práticas de educação infantil (67,4%), enquanto o
Centro-oeste inscreveu apenas 4,7% de práticas nesse nível de ensino.

Foi relevante que, em nenhuma das seis edições do Prêmio, havia
20
trabalhos de educação infantil, finalistas ou premiados, na região Norte .
Já na região Sudeste, 67,4% dos trabalhos foram elaborados no nível da
educação infantil, o que contribuiu para a discussão desse tema.
Segundo ROSEMBERG (2011), é possível observar que os investimentos na educação infantil em todo o país não são suficientes, uma
vez que o Norte e o Nordeste são regiões que sofrem com recursos
escassos, baixos salários para os profissionais de educação, instituições e materiais precarizados, etc. A autora destacou ainda que o grande descompasso entre “o Brasil legal e o Brasil real” não se justifica,
pois o Brasil não é considerado “país pobre”, tendo em vista que figura como a sétima maior economia do mundo (considerando-se o PIB
– Produto Interno Bruto). No entanto, quando se trata do Índice de
20 Pode-se fazer um paralelo com as dificuldades educacionais dessa região: a falta de professores/as
preparados/as para a realidade das comunidades fora dos grandes municípios; a existência de imensas
áreas rurais onde não se encontra transporte fácil e seguro; um quadro docente não efetivo, com muitos/
as professores/as temporários/as e com demandas específicas da população quilombola e indígena
contempladas de maneira bastante restritas na região. Fonte: BENTO, Maria Aparecida da Silva; COELHO,
Wilma de Nazaré Baía; COELHO, Mauro Cezar; FERNANDES, Daniela Martins Pereira (assistente de pesquisa).
A educação na Região Norte: apontamentos iniciais. In Amazon. Revista de Antropologia (online), 5 (1): 140-175,
2013.
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Desenvolvimento Humano, o país aparece na 73ª posição, explicitando
forte desigualdade social, oriunda da distribuição desigual da riqueza
material e simbólica produzida pelos brasileiros.
Nas regiões Norte e Nordeste a desigualdade é gritante, justamente onde o percentual de pobres é mais elevado, assim como na zona
rural, entre pessoas que se declaram pretas, pardas ou indígenas e
entre crianças. No que diz respeito a esses segmentos, os indicadores
sociais são alarmantes, considerando-se que, além dos níveis de pobreza serem mais agudos entre crianças do que entre adultos, há ainda outros elementos negativos fruto de políticas sociais (mortalidade,
nutrição, educação), mostrando ainda mais as desigualdades etárias,
nos diferentes níveis econômicos familiares, no que tange à localização
rural e urbana e pertença étnico-racial. São piores os indicadores para
crianças pequenas, orindas da zonal rural, negras e indígenas, vivendo
21
em famílias com menores rendimentos.

Veículos de divulgação
Escola
Secretaria 14,3%
de Educação
14,3%

Internet
42,9%

Conhecidos
28,6%

A divulgação do Prêmio na cidade de São Paulo se efetivou principalmente por meio da internet
(42,9%) e de conhecidos (28,6%).

Na cidade de São Paulo, a internet foi responsável por 42,9% da divulgação, seguida por duas outras categorias: a difusão via conhecidos
e via materiais impressos como folders e cartazes. A expressiva presença da internet na divulgação do Prêmio Educar confirmou o resultado
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21 Fúlvia ROSEMBERG. A criança pequena e o direito à creche no contexto dos debates sobre infância e relações
raciais. In: Maria Aparecida da Silva BENTO. Educação Infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos,
jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, 2011.
p. 11-46.
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da pesquisa TIC Educação 2012 : 92% dos docentes da rede pública já
têm conexão com a internet em casa.
A comunicação via internet vem se tornando um dos principais
recursos de troca de experiências entre educadores. As listas de discussões atualmente são consideradas um dos recursos mais presentes
e eficazes, voltados para um grupo virtual de pessoas que possui interesses em comum, trocando mensagens via e-mail, participando de fóruns e redes, a exemplo da Rede Educar para a Igualdade Étnico-racial,
administrada pelo CEERT.
Já a disseminação via conhecidos e materiais impressos anunciou
que o prêmio Educar para a Igualdade Racial vem se enraizando na cidade.
Nesse sentido, um apoio na cidade de São Paulo a partir das instituições
de educação poderá colaborar ainda mais com a divulgação concomitante
à política de implementação da LDB alterada pelas Leis 10.639/2003 e
11.645/2008.
Um dado que destacou a cidade de São Paulo foi a predominância
absoluta de mulheres enquanto participantes do prêmio Educar para a
Igualdade Racial, no nível da educação infantil (100%), dialogando com
o pressuposto de que o cuidar das crianças seria uma tarefa natural
23
das mulheres. Nesse sentido, FREIRE (1997, p. 8) alertou:
A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, no entanto, exige a morosidade, criatividade, competência científica, mas recusa a estreiteza cientificista, que exige a capacidade de brigar pela liberdade sem a qual a própria
tarefa fenece. O que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica
do enunciado “professora, sim; tia, não”, se não é opor a professora à tia não
é também identificá-las ou reduzir a professora à condição de tia. Ensinar é
profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu
cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão.

Dessa forma, a predominância absoluta do gênero feminino deve
ser encarada de forma não natural e provocar questionamentos acerca
do significado dessa situação para as identidades e os referenciais das
24
crianças da educação infantil, no que tange às relações de gênero .
22 A pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) – entidade oficial que coordena
serviços da web no país – entrevistou pessoalmente 1.236 professores/as de mais de 570 escolas públicas de
todas as regiões do Brasil, escolhidas aleatoriamente.
23 FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não! Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
24 ARCE, Alessandra. Documentação oficial e o mito da educadora nata na educação Infantil. In: Cadernos de
pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, Autores Associados, julho, 2001, n. 113.
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> A África está em nós: Trabalhando a igualdade
racial com bebês e crianças bem pequenas
Centro de Educação Infantil Vereador Rubens Granja
Resumo
O que significa trabalhar as questões étnico-raciais com crianças de 0 a 3 anos? Essa inquietação, fomentada pela escuta e pela vivência de situações concretas de preconceito e discriminação,
impulsionou o coletivo de educadores do CEI a pensar e construir contextos educativos que fortalecessem a promoção da igualdade racial, tendo a arte e a valorização da cultura africana como
eixos.

Categoria: Escola
Diretora: Alice Michie Hatta da Fonseca
Coordenadora pedagógica: Renata Cristina Dias Oliveira
Objetivos
1. Apurar o olhar e a escuta em relação às situações de preconceito e discriminação, construindo
atitudes de intervenção.
2. Oportunizar as crianças contextos educativos que valorizem a cultura da África, a beleza negra,
a promoção da igualdade racial, a autoestima, a identidade e o pertencimento.

Principais atividades desenvolvidas
Buscando integrar os elementos da cultura africana nos diferentes contextos educativos do CEI,
tendo a arte como um importante eixo, as atividades desenvolvidas foram: socialização de diferentes livros e contos de origem africana e livros de literatura infantil com personagens negros; atividades com danças, ritmos, sons e instrumentos musicais africanos; apreciação e exploração de
pinturas, imagens, fotografias, filmes com personagens negros; brincadeiras com espelho, incentivando a criança a apreciar a sua imagem, trabalhando a autoestima e fomentando a visibilidade
positiva de uma identidade negra. De forma integrada à prática educativa, a formação permanente
dos educadores incorporou à temática como um importante eixo de reflexão, estudo e pesquisa.

Metodologia
O trabalho, envolvendo todos os agrupamentos do CEI, está sendo construído com 130 crianças de 8 meses a 3 anos, por meio de diversos contextos educativos balizados pelos princípios
da pedagogia da escuta, das relações e da participação. Todo o trabalho está sendo realizado de
forma dialogada, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, tendo a arte com um importante
eixo articulador.

Resultados alcançados
Superação das visões estereotipadas em relação a África, sua história e cultura. Integração dos
elementos da cultura africana aos contextos educativos que compõem a jornada das crianças no
CEI. Construção de atitudes de intervenção nas situações de preconceito e discriminação. Multiplicação das imagens com pessoas e personagens negros nos painéis presentes no CEI.

Frase que sintetiza/ilustra a ideia central do trabalho
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“O berço da igualdade pode estar na possibilidade de oportunizar, aos bebês e às crianças
pequenininhas, contextos educativos que valorizem as bonitezas e riquezas das diferenças étnico-raciais, construindo o sentimento de pertencimento cultural.”

Os dados que anunciaram o pertencimento racial das professoras
revelaram o protagonismo de professoras negras, a forte presença indígena e considerável participação nipônica, porém não se verificou a
participação de professoras brancas. Essa característica foi singular
na capital paulista, pois diferiu da realidade nacional, na qual 23% das
práticas promotoras de educação igualitária foram desenvolvidas por
professoras brancas.

A cor/raça das educadoras premiadas de educação infantil
na cidade de São Paulo

Amarela
22%
Indígenas
33%

Negra
45%

Dentre as práticas premiadas da cidade de São Paulo, 45% foram desenvolvidas por
professoras negras e 33% por indígenas. Não houve participação de professoras brancas.

A significativa intersecção de gênero e raça e o protagonismo das
professoras negras trouxeram à tona a reflexão sobre o processo histórico referente a ser professora negra no Brasil. A esse respeito, MULLER
25
(1999) e DÁVILA (2003) discutiram o desenvolvimento das políticas
educacionais no início do século XIX, de forma a considerar as formulações sobre a construção de nação, no Brasil, e a constituição da
categoria profissional do professorado, abordando os vieses de gênero
26
e raça .
25 DÁVILA, Jerry. Diploma de brancura. São Paulo: UNESP, 2003.
MÜLLER, Maria Lúcia Rodrigues. Professoras negras na Primeira República. 21-67. In Cadernos PENESB, n. 1.
1999; Relações raciais e educação: alguns determinantes. Niterói, RJ: Intertexto.
26 Aspectos esses que incluíam a difusão de símbolos pátrios, de rituais cívicos e, principalmente, mitos de
origem nacional e de heróis da pátria.
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Segundo MULLER (1999), inicialmente, o magistério primário era
destinado a homens e mulheres, indistintamente; depois, a preferência
recaiu sobre as mulheres. O foco de impedimento para exercer a profissão não era o pertencimento racial; a exigência era que a professora
tivesse condutas “moralmente aceitáveis”. Mas, na década de 1920,
os padrões definidos pelas reformas educacionais para professores tiveram conotação social e racial precisa, por meio da exigência do diploma da escola normal e a exigência de um biotipo “saudável”. Em
nenhum momento, as regras referiam-se expressamente à proibição de
contratação de mulheres negras. Contudo, após essas exigências não
se encontraram mais moças negras nas fotos de normalistas do Instituto de Educação. Os valores impostos nos programas de treinamento para professores determinou o magistério como profissão feminina,
branca e de classe média.
Para DÁVILA (2003), as políticas de formação de professores do
início do século XX promoveram o embranquecimento dos professores. Essa constatação se deve à comparação de fotografias tiradas em
1911, que indicam forte presença de professores/as negros/as, com
outras tiradas em 1930-1940, em que se observa diminuição significa27
tiva do número de professores/as negros/as .
A pesquisa Cor e magistério, de OLIVEIRA (2006) , trouxe os reflexos das políticas de formação mencionadas acima. Na análise dos
dados PNAD 1997 e do Censo Demográfico de 1991, constatou-se que
o magistério era eminentemente feminino e branco, em todas as regiões
e unidades da federação. E, ainda, os brancos eram maioria absoluta
nas categorias de professores de nível mais elevado, enquanto os negros encontravam-se alocados em condições de menor prestígio, qualificação e remuneração. Talvez por isso, a maior concentração de professoras negras na educação infantil reflete a desigualdade racial no
magistério.
28

Também é importante considerar que pesquisas sobre trajetórias de
professoras negras, como as de SANTANA (2004), constataram que, comparativamente à trajetória profissional da maioria da população negra no
Brasil, a carreira do magistério sempre representou um diferencial com
27 A título de exemplo: para DÁVILA (2003), no início do século, o sistema escolar do Rio de Janeiro teve
numerosos professores, administradores e diretores negros. Nas duas primeiras décadas do século eram
15%, após 1930, eram 2%.
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28 OLIVEIRA, Iolanda (org.). Cor e magistério. Niteroi, RJ: EDUFF, 2006.

relação ao status social. Ou seja, para os afro-brasileiros, ser professor/a
significa atingir um degrau acima do lugar que historicamente foi destinado à população negra na sociedade. Em muitos casos, professoras
negras estão à frente de projetos sobre a igualdade racial em todo o Brasil, principalmente por expressarem compromisso e solidariedade com os
estudantes de forma geral e com os negros em especial. Além disso, demonstram compromisso com a promoção da igualdade racial e também
buscam evitar que os estudantes passem por processos de discriminação
como os que elas vivenciaram em seus percursos.
Nesse sentido, os dados do Prêmio Educar para a Igualdade Racial
demonstram o envolvimento e a resistência das professoras negras no
município de São Paulo. Vale destacar a pesquisa de GOMES (1995,
29
p.119) , que apresentou o processo de resistência negra como construção histórica, dialogando diretamente com as ações do Movimento
Negro no âmbito da educação.
Ser mulher negra e professora em um país como o Brasil implica em um
redimensionamento desses dois papeis, desmontando todos os estereótipos e
estigmas historicamente colocados. Requer ver-se a si mesma como negra e profissional. E ver-se a si mesma como negra envolve reconhecer-se enquanto sujeito negro, possuindo um papel político na construção de uma prática pedagógica
que desvele o racismo presente no ambiente escolar e aponte alternativas de
mudança no trabalho que a escola vem realizando [...].

Dessa forma, apresentar o protagonismo das professoras negras
na implementação dessa política de educação igualitária revela que as
metodologias que educam para e nas relações étnico-raciais estão sendo planejadas, conduzidas e avaliadas, em sua maioria, por mulheres
negras. Mas é importante lembrar que essa é uma tarefa de toda a educação básica, ou seja, de homens e mulheres negros/as e brancos/as.
Pedagogias de combate ao racismo e às discriminações, elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas, têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os
brancos a consciência da dimensão racial. Entre os negros, poderão
oferecer conhecimentos e segurança, para que se orgulhem de sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as
29 GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto. Belo Horizonte: Mazza, 1995.
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influências, a contribuição, a participação e a importância da história
e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com
outras pessoas, notadamente as negras. Também farão parte de um
processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da
escola, da dívida social em relação ao segmento negro da população,
possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo e a
discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes
níveis de ensino da educação brasileira (BRASIL, 2004, p. 16).

Formação dos/as professores/as em São Paulo
77,8%

11,1%
Superior
completo

Pós-graduação
incompleta

11,1%
Pós-graduação
completa

Na cidade de São Paulo, destacaram-se as boas práticas desenvolvidas por
professoras com curso superior completo (77,8%).

Com relação à formação dos professores que desenvolveram boas
práticas de promoção da igualdade racial na educação infantil, observou-se que 22% cursaram ou estavam cursando a pós-graduação, nível de
qualificação bastante expressivo. Cabe destacar aqui que, embora as políticas de contratação para a educação infantil no município de São Paulo
tragam como exigência a formação no ensino superior e haja incentivos
nos planos de carreira para que os professores sigam para as especializações, foi constatado, a partir das vozes das professoras, que as políticas
de formação de professores, no que tange à educação igualitária, ain30
da são insuficientes, pois 66,7% delas apontaram que gostariam de ter
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30 Ver gráfico na página 51.

maior aprofundamento na formação para o tema. Essa relação nos apresenta uma demanda por cursos de especialização nessa área.
As indicações acerca da formação de professores para a efetiva implementação da LBD alterada pela Lei 10.639/2003 foram apontadas
31
no texto das DCNERER . No que diz respeito ao processo de formação
de professores, as DCNERER orientaram que:
[...] além de qualificados para áreas de conhecimento, os professores
devem receber formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo
racismo e pelas discriminações, a fim de se tornarem capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos de europeus, de asiáticos de povos indígenas
(BRASIL, 2004, p. 12).

As DCNERER indicaram também a introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da educação, “de análises das relações sociais e raciais no Brasil, de conceitos e de suas
bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade,
diferença na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do
ensino e aprendizagem da história e cultura dos afro-brasileiros e dos
africanos” (BRASIL, 2004, p.23).
32

Para GOMES E SILVA (2002, p. 17) , a temática pareceu encontrar
espaço entre as perspectivas que se abriram para o estudo da formação
de professores, naquelas que focalizaram as histórias de vida, o desenvolvimento profissional, a formação de professores reflexivos e de novas mentalidades. Questões como a construção de identidades, valores,
ética, religiosidade, relações de gênero, raça, trabalho, etária, mostraram ser relevantes dimensões na atuação profissional dos professores.
Então, neste ponto a diversidade étnico-cultural começa a ser reconhecida como questão que precisa ser articulada à formação de professores e às práticas educativas escolares e não-escolares (GOMES; SILVA,
2002, p. 17).

31 Parecer CNE/CP/03/2004, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.
32 GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha B. Gonçalves. O desafio da diversidade. In GOMES, Nilma Lino e SILVA,
Petronilha B. Gonçalves. Experiências étnico-culturais para a formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica,
2002.
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Tipos de escola

55,6%
22,2%
Municipal

Estadual

11,1%
Conveniada

As escolas municipais concentraram as práticas finalistas e premiadas (55,6%).

As instituições municipais lideraram a participação no prêmio Educar para a Igualdade Racial. Chamou atenção a ausência absoluta de
participação das instituições privadas de educação infantil. Dessa forma, seria bastante oportuno que o poder público municipal convidasse
essas instituições a relatarem o que vem desenvolvendo para a promoção da igualdade étnico-racial no campo da educação.
A esse respeito, cabe destacar a iniciativa do município de São Carlos/SP, que criou uma câmara técnica no Conselho Municipal de Educação para a elaboração de diretrizes municipais. As Diretrizes curriculares
municipais para o ensino de história afro-brasileira, africana e dos povos indígenas foram aprovadas em 18 de novembro de 2009 e publicadas na
33
íntegra no Diário Oficial de São Carlos, em 23 de abril de 2010 . Nesse
documento, foram indicadas possibilidades de indagação à iniciativa
privada, considerando-se as orientações do parecer CNE/CP/03/2004
para que cada estado e município desenvolvam suas diretrizes a partir
das respectivas realidades e características.
Quando perguntadas sobre as motivações para a abordagem da temática, as professoras não destacaram indicativos institucionais. Cabe
ressaltar esse ponto, considerando-se que a ausência das instituições,
como motivadoras das ações, alerta para a pouca presença institucional no direcionamento de práticas pedagógicas para a educação das
relações étnico-raciais.
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33 http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/component/content/article/828-diario-oficial/156925-23042010conselho-municipal-de-educacao-resolucao-cme-no-0052009.html
A esse respeito, consultar a publicação Práticas pedagógicas para a igualdade racial na educação infantil. São
Paulo, CEERT/UFSCAR/AVISA LÁ, 2011.

Motivação para o trabalho com o tema

Intervenção no
desempenho

100,0%
66,7%

Inspirado em livros
Inspirado em
pessoas/personalidades

33,3%

Vivência pessoal

33,3%

Em 100% das boas práticas, a valorização da diversidade foi apontada como motivação,
com o objetivo principal de intervir no desempenho das crianças.

A maioria absoluta das professoras que tomou a iniciativa de trabalhar com a promoção da igualdade racial teve como objetivo intervir
no desempenho das crianças. Certamente, essa categoria indicou a importância de que, por meio do trabalho com o tema, a professora possa
criar condições para que a criança se sinta mais confortável na instituição, ou seja, no decorrer das brincadeiras, das atividades interativas,
do relacionamento entre os pares, etc.
A escolha da alternativa “Inspirado em livros” mostrou a importância de bibliografia de boa qualidade sobre o tema na escola, pois
subsidia e estimula a atuação da professora.
O componente “vivência pessoal”, como motivação para desenvol34
ver iniciativas, nos remeteu à pesquisa de SOUZA (2012) , que mostrou que a sensibilização das professoras de educação infantil para
com a diversidade racial se iniciava em suas experiências como profissionais com crianças negras. A “vivência pessoal” como motivação
lembrou-nos de que as trajetórias pessoais e profissionais das professoras são parte dos processos formativos (VIEIRA, 1999). Professoras que
passaram de um estágio em que faziam mera constatação do racismo
para outro no qual adquiriram maior percepção a respeito das razões e
34 SOUZA, Ellen de Lima. Percepções de infância de crianças negras, por professoras de educação infantil
[dissertação de mestrado]. São Carlos, SP: Universidade Federal de São Carlos, 2012.
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dos efeitos da discriminação racial tem condições de reunir mais elementos que lhes permitam atuar na promoção da igualdade racial. Muitas
professoras poderão desenvolver projetos motivadas pela identificação
que estabeleceram com as crianças negras e, talvez, por identificarem,
no percurso dessas crianças, semelhanças com o seu próprio percurso
(SANTANA, 2004).
A educação infantil tem uma especificidade que se diferencia das
demais instâncias educacionais, pois implica em cuidados específicos que atendam às características da infância. Cuidados como trocas
de fraldas, banhos, alimentação e atenção à saúde não diminuem ou
desqualificam o profissionalismo da professora de educação infantil.
Ao contrário, podem se constituir em momentos importantes que proporcionam aprendizagens, visto que cuidar e educar são indissociáveis.
E são no contexto de cuidar e educar que se estabelecem as relações étnico-raciais, em suas mais diversas formas, no interior da educação infantil, criando possibilidades didáticas e metodológicas para a
configuração de uma educação igualitária. Nos processos de cuidar e
educar, o acolhimento da criança implica no respeito à sua cultura, corporeidade, estética e presença no mundo. Nesse sentido, é importante
atentar-se para as possibilidades didáticas trazidas pelas metodologias desenvolvidas entre professoras e crianças de educação infantil na
cidade de São Paulo.

Metodologias e possibilidades didáticas
para a educação igualitária: perspectivas
do prêmio Educar para a Igualdade Racial
O objetivo desta etapa do texto é mostrar como as professoras de
educação infantil, finalistas e premiadas do Prêmio, vem implementando a LDB alterada pela Lei 10.639/2003 em suas atividades com as
crianças. Buscou-se aqui, pois, apresentar os mecanismos por elas usados, as dificuldades e facilidades, bem como os resultados alcançados.
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Metodologia utilizada
Roda de história

100,0%

Trabalho/Pesquisa/Pesquisa de campo/Observação

85,7%

Roda de conversa/Debate

85,7%

Narração

57,1%

Expressão artística

57,1%

Aula prática/Oficina

42,9%

Levantamento de conhecimento prévio da criança

42,9%

Seminários

28,6%

Leitura

28,6%

Construção de texto coletivo

28,6%

Dramatização 14,3%
Entrevista/Consulta/Questionários 14,3%

A metodologia utilizada nas práticas premiadas foram: rodas de história (100%),
seguidas de rodas de conversa/debate (85,7%) e de narração, pesquisa e
expressão artística (57,1%).

O gráfico acima representa a diversidade de possibilidades metodológicas no universo da educação infantil. Saltam aos olhos as
metodologias de rodas que envolvem as histórias e as conversas, que
possibilitam outras perspectivas de saberes e, por meio da circularidade, criam condições para estabelecer relações de trocas de experiências. A posição de roda não permite a centralização do conhecimento,
mas o alicerce do conhecimento se estrutura exatamente a partir das
trocas de saberes, do diálogo. A roda possui um significado muito importante para diversas culturas e também para a negra africana e indígena:
Na roda, é possível romper com hierarquias, existe espaço para a fala, todos se veem. É na roda que se conta histórias, novas músicas e brincadeiras são
aprendidas, são feitos os combinados. Retomar a roda como princípio de organização, como maneira de aprender coletivamente já é um exercício cotidiano de
busca de respeito à diversidade. (BRASIL, 2006, p. 167).
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> Roda de história: Uma vivência em Guiné Bissau
EMEI Ângelo Martino
Resumo
O projeto pautou-se na construção positiva das identidades das crianças, por meio dos brincos
de tradição, das histórias e dos contos africanos e afro-brasileiros, envolvendo as histórias e culturas de suas famílias, em especial a de uma família africana de Guiné Bissau, a qual participou de
uma roda de conversa (história) com o grupo de crianças para contar sobre a sua história, valores,
costumes e cultura.

Categoria:Professor
Professora: Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
Objetivos
Contribuir para a construção da identidade positiva de cada criança, em especial da criança
negra.
Oportunizar a todas as crianças conhecer, valorizar e respeitar a cultura africana, reconhecendo-se como afrodescendentes.
Incluir uma das famílias das crianças – africana – no desenvolvimento do projeto.

Principais atividades desenvolvidas
Leitura de contos, mitos e histórias africanas e afro-brasileiras; acesso a livros, mapa da África
e materiais audiovisuais que valorizam a diversidade étnico-racial alimentando o universo infantil
não explorado pela mídia; conhecimento e apreciação das produções artísticas de Artur Bispo do
Rosário, seguida da confecção coletiva do “manto da apresentação” do mesmo artista; vivências
de brincos de roda, de mãos, cantados, de versos e cantigas de ninar; roda de história (e conversa)
com uma das famílias das crianças do grupo sobre Guiné Bissau, local de origem da mesma; exibição para a comunidade escolar e discussão do filme “Vista minha pele”, produzido pelo CEERT
(Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade) e dirigido por Joel Zito de Araujo.

Metodologia
Usou-se da pedagogia que respeitasse as diferenças étnico-raciais, de gênero, de orientação
sexual, socioeconômica, de necessidades educacionais especiais e de religião; rodas de conversa e
de histórias lidas e contadas, tanto africanascomo afrobrasileiras e indígenas; pesquisas em mapa
da África e de significados de nomes africanos; leitura de imagens, brincos de tradição; produções
artísticas pelas crianças; painel de fotos das crianças e suas famílias; entrevistas com as famílias;
exibição de filmes; e registros.

Resultados alcançados
Crianças com uma imagem positiva de si, respeitando as diversidades, reconhecendo e valorizando o seu pertencimento étnico-racial e do outro; valorização pelas crianças da cultura africana
por meio da ampliação do conhecimento dela; maior visibilidade das crianças negras na escola;
integração e envolvimento das famílias com a escola; crianças com repertório maior de brincos de
tradição da cultura brasileira e suas heranças africanas.

Frase que sintetiza/ilustra a ideia central do trabalho
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“Um olhar atento do adulto para a construção positiva das identidades das crianças, trazendo
para a roda o patrimônio cultural de seus familiares, valorizando a memória, a história e a diversidade étnico-racial.”

Assim, por meio dessas possibilidades metodológicas utilizadas
pelas professoras constataram-se outras perspectivas de ensino que
anunciam possibilidades reais e efetivas de um processo de educação
igualitária.
A possibilidade de abordar com as crianças sentimentos positivos
e negativos é muito coerente com uma concepção de criança como
sujeito que pode também ensinar. As professoras destacaram, dentre
os sentimentos manifestados pelas crianças ao longo das atividades, a
curiosidade, a alegria e o respeito, mas apontaram também a rejeição,
a negação, a raiva e o desconforto. Esses sentimentos desencadeados
pelas experiências na escola certamente auxiliaram as crianças a enfrentar diferentes situações geradoras de desconfortos, também, fora
do universo escolar. Ou seja, a possibilidade de lidar com sentimentos
negativos que possam surgir em relação à população negra fortalece
as crianças que participaram dessas práticas a não aceitar posturas e
situação racistas.
Esses sentimentos dialogam diretamente com os objetivos da prática pedagógica no que tange ao campo dos valores, e parecem atingir
os objetivos iniciais propostos pelas professoras. O gráfico abaixo permite essa visualização:

Objetivos da prática pedagógica no campo dos valores
88,9%

100,0%

66,7%

11,1%

Disciplina

Autoestima

Convivência

Respeito

A busca por respeito foi citada em 100% das práticas, seguida da oportunidade de convivência
(88,9%) e autoestima (66,7%). A valorização da diversidade étnico-racial na convivência
cotidiana ajuda as crianças a reconhecer e respeitar sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser, sua
estética, história e origem familiar.
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Respeito e convivência também podem ser pensados na dimensão
cultural. Em muitas culturas africanas o processo de aprendizagem é
concebido como algo que ocorre por toda a vida, sendo central o respeito aos mais velhos. A ancestralidade é um princípio que norteia a
visão de mundo das populações africanas. O processo de aprender se
estabelece a partir das relações, da convivência, do respeito a si e aos
outros, como diz o provérbio sul-africano: “eu sou, porque nós somos”.
No referencial Curricular nacional para a educação infantil, a auto-estima
que a criança desenvolve é, em grande medida, interiorização da estima que tem de si e da confiança da qual é alvo.
É importante que o adulto manifeste sua crença na capacidade
de todas as crianças com as quais atua. “Falar em auto-estima das
crianças significa compreender a singularidade de cada uma em seus
aspectos corporais, culturais, étnico-raciais. As crianças possuem uma
natureza singular que as caracteriza como seres que sentem e pensam
o mundo de um jeito próprio” (BRASIL, 2006, p. 44). O trabalho com
a diversidade étnico-racial nessa perspectiva ajuda as crianças a valorizar sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser, sua estética, história e
origem familiar.
Dessa forma, os valores descritos acima compõem um cenário que
35
propicia conviver com a diferença étnico-racial, bem como cria condições para a não aceitação das desigualdades postas na sociedade
brasileira.

Objetivos da prática pedagógica no campo do conhecimento

26%
26%

11%
16%
21%

Operações matemáticas
Narrativa
Escrita
Leitura
Artes

Foi predominante nas práticas pedagógicas a intersecção das diferentes áreas
do conhecimento.
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35 Conviver, neste texto, apresenta a perspectiva freireana, que indica: estar com o outro de forma inteira e criar
em conjunto possibilidades para a construção do conhecimento.

Os campos de conhecimento abordados nas práticas anunciaram
uma intersecção das diferentes áreas do conhecimento (matemática,
leitura, escrita e artes).
E, nessa metodologia, as professoras criaram condições para as
crianças vivenciarem de forma lúdica um conjunto de experiências em
que se apresentaram a elas conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, conforme indicações das Diretrizes curriculares
36
nacionais para a educação básica :
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular
da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações
e a brincadeira, garantindo experiências que:
I – promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II – favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e
o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
III – possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com
diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;
IV – recriem, em contextos significativos para as crianças, relações
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais. (BRASIL, 2013, p. 99)

Dessa forma, quando as professoras indicaram como campos de
conhecimento a matemática, a leitura, a escrita e as artes, elas revelaram que desenvolveram práticas pedagógicas em consonância com
as orientações nacionais para a educação infantil, que propiciaram às
crianças experiências lúdicas, acrescentando-lhes novos conceitos e
compreensões.
36 Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes
curriculares nacionais gerais da educação básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
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Para o desenvolvimento das práticas voltadas a uma educação
igualitária, as professoras e crianças contaram com colaboradores internos e externos à instituição, conforme indica o gráfico:

Participantes no planejamento das práticas pedagógicas
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Em 100% das práticas pedagógicas, outros/as professores/as foram
responsáveis pelo planejamento, apoiados/as pelos/as coordenadores/
as pedagógicos/as (50%) e pelos pais (50%).

A colaboração externa à escola foi expressiva, considerando-se pais,
amigos, movimento negro, especialistas e outros. A participação dos pais
indica que a prática buscou envolver familiares em seu planejamento. Destacou-se, então, o quanto essas iniciativas são essenciais na educação infantil, pois nessa etapa a parceria entre escola e família favorece o processo de desenvolvimento, já que a escola é o primeiro espaço de educação
coletiva da criança, fora do ambiente familiar.
Poucas experiências sinalizaram valer-se especificamente do acúmulo do Movimento Negro no planejamento das práticas, como citado
nas DCNERER. No entanto, foi citada a participação de especialistas
que podem ser oriundos do Movimento Negro. Faz-se necessário frisar
a importância do envolvimento do Movimento Negro no planejamento
37
das atividades, como citado na normativa : “Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação
com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições
37 Resolução CNE/CP 01/2004, artigo 4°.
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formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os
Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros – NEABs, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos
pedagógicos e projetos de ensino”.
O gráfico mostrou que a grande maioria dos colaboradores no
desenvolvimento da prática foram profissionais da própria instituição
de ensino (outros/as professores/as, coordenador/a pedagógico/a e
diretor/a). Esse cenário sinalizou uma possibilidade de avanço no que
concerne ao enraizamento da prática e compromisso da escola com a
inserção da temática de igualdade racial, dialogando diretamente com
o gráfico abaixo, que anunciou que 71,4% das escolas previam a necessidade de desenvolver atividades que considerassem a história da
38
população negra, em seus respectivos PPP . No entanto, pareceu-nos
que, muitas vezes, embora previstos, não foram definidos recursos financeiros e de tempo para a realização dessas atividades, pois grande
parte das iniciativas contaram essencialmente com recursos pessoais
das próprias professoras.

Atividades previstas no projeto político-pedagógico
71,4%
28,6%

Sim

Não

Em 71,4% as práticas estavam previstas no projeto político-pedagógico.

Os temas abordados pelas professoras refletiram diretamente esse
diálogo com o PPP, destacando-se que a história e a cultura afro-brasileira e africana apareceram em absolutamente todas as práticas, sendo
eixo orientador para o desenvolvimento delas.
Constata-se aqui a possibilidade de um enriquecimento de todo o
currículo escolar e da perspectiva das professoras, das crianças negras
e brancas sobre si, sobre os grupos a que pertencem e sobre o país.
38 Projeto Político Pedagógico
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> Projeto África
EMEI Janete Clair

ALI S

Prática pedagógica
O Projeto África objetivou a adequação à Lei 10.639/2003 e à necessidade de utilizar a
contribuição dos diversos grupos sociais como ferramenta pedagógica no trabalho com a
diversidade e o respeito às diferenças, visando construir uma sociedade livre, igualitária,
fraterna e tolerante.

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

Estratégias utilizadas
Como estratégia inicial, cada sala recebeu o seu boneco como um “aluno novo” que ganhou da classe um nome africano, escolhido de uma lista apresentada pelas professoras.
Assim, Akin, Rudo, Akiiki, Kanga, Zuka, Kitoko, Kiriku e Matobo passaram a ser alunos
novos. Sendo estrangeiro e sem um lar para morar, o “aluno novo” precisou hospedar-se
cada dia em uma casa. A partir disso, começou o Projeto África, por meio de estudos da
origem do boneco (África), sua cultura, vestimentas, costumes, brincadeiras, palavras, etc.,
permeando toda a trajetória das linguagens e dos conteúdos curriculares.
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A introdução de um novo colega despertou, nas crianças, a vontade de conhecer tudo a
respeito dele, fora o trabalho humano com a diversidade de relações, enriquecido com o
Projeto. Os pais e as crianças registraram suas vivências com o boneco em um caderno, o
que foi bastante interessante devido ao cuidado e zelo com que o trataram – como um amigo que precisava de lazer, horário para dormir, roupa lavada. As crianças até pediram aos
pais para adequarem a roupa do boneco de acordo com o clima. “Pelos registros da pele,
uma história aparece. Alguns registros parecem ser eternos. Outros se transformam (...)”.
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Conquistas alcançadas
Muito bem avaliado por pais, professores, alunos e funcionários, o Projeto ganhou força
e atingiu também o trabalho de todos os terceiros estágios da educação infantil, com a
adesão de outras professoras.
O Projeto África possibilitou trabalhar diversas linguagens e atividades de aprendizagem, por meio de brincadeiras, imaginação, linguagem verbal, corporal e artística, natureza, cultura e conceitos matemáticos. Trabalhos como o estudo da África e sua localização,
a contagem em lingala (idioma do Congo), a “contação” de histórias (Menina bonita do
laço de fita, O menino marrom), lendas (Baobá), fábulas (Bichos da África I, II e III), nomes
de animais africanos, culinária, vídeo (Kiriku e a feiticeira). Tudo isso, e mais um pouco, foi
trabalhado em muitas rodas de conversa, pesquisas em livros, revistas e internet, além de
questionários/entrevistas com os pais.
A intenção inicial era atingir as crianças e possibilitar um trabalho de valorização da
diversidade étnica e cultural, combatendo ideias preconceituosas e visões estereotipadas
que legitimam práticas discriminatórias em nossa sociedade. A conquista foi perceber o
envolvimento dos pais e demais familiares da criança, o comprometimento na entrega e
no cuidado com os bonecos, e os elogios, as impressões e as avaliações positivas sobre o
Projeto África. Essas, com certeza, são as maiores conquistas e reconhecimentos que um
professor e uma escola podem ter.

Professoras
Luciana Kazuko, Kátia de Sales Contini, Patrícia Aparecida Ximenes, Neusa Aparecida
Lopes, Silvana da Silva, Edilene Vieira dos Santos, Lucia da Cunha, Marineide Moreira Sobral e Sheila Nascimento Góes Fernandes
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Temas abordados
100%

História e cultura afro-brasileira, africana e indígena
Formação de identidade

66,7%

Racismo, preconceito e discriminação

66,7%

Diversidade/diversidade geográfica/cultura regional/local

66,7%

Diferenças físicas

22,2%

Religiosidade

11,1%

Direito e cidadania

11,1%

Em 100% das práticas pedagógicas, o principal tema abordado foi a história
e a cultura afro-brasileira, africana e indígena, o que demonstra o trabalho de
formação identitária desenvolvido com as crianças de diferentes etnias.

Observou-se a menção a três aspectos distintos nas abordagens:
aspectos culturais, identitários e relacionados a conflitos raciais (racismo, preconceito e discriminação). Os aspectos identitários podem ser
considerados fundamentais, pois a identidade das crianças representa
um eixo estruturante da educação infantil. A identidade, além de ser
um dos temas mais discutidos pelo movimento negro, ganhou contornos especiais na educação infantil, pois nessa etapa da vida as crianças
aprendem a diferenciar cor/raça/etnia, e imediatamente começam a
interpretar e hierarquizar os diferentes segmentos humanos, a partir
de parâmetros apreendidos nas relações com os adultos mais significa39
tivos de sua vida .
A educação infantil, conforme indicou o documento Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, deve considerar a criança
como centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E essas concepções
devem fundamentar a sistemática de avaliação da educação infantil.
As Diretrizes citadas acima também consideram importante:

62

39 BENTO, Maria Aparecida Silva. A identidade racial em crianças pequenas. In: BENTO, Maria Aparecida Silva
(org.). Educação Infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. São Paulo:
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, São Paulo, 2011.

(...) propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma
atitude básica de aceitação, respeito, confiança, e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade sócia e cultural (p. 23).

Destaque importante diz respeito ao fato de as professoras buscarem implementar uma educação igualitária, trazendo uma proposta de
avaliação do processo de ensino-aprendizagem da criança, observando,
registrando e procurando dialogar em grupo.

Métodos/Registros de avaliação
Observação da criança durante e desenvolvimento
das atividades

100%
33,3%

Registros/Caderno de registro de pesquisas
Reuniões avallativas

16,7%

Relatórios individuais e em grupo

16,7%

Avaliação da fala e escrita

16,7%

A observação das crianças durante o desenvolvimento das atividades foi o principal
método de avaliação, em 100% das práticas analisadas.

40

Segundo DIDONET (2006) , o modelo de avaliação escolhido deve
estar estreitamente articulado com os objetivos que se quer alcançar,
ou seja, a coerência entre avaliação e finalidades da educação infantil é
imprescindível. Nesse sentido, vale salientar que a avaliação proposta
pelas práticas promotoras de igualdade racial não se destinaram apenas às crianças, mas foram realizadas de forma a envolver a equipe da
escola, que refletiu de forma crítica sobre as experiências lá vividas.
A coletividade permeou as práticas desenvolvidas em todos os âmbitos, seja na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação. Na sea40 DIDONET, Vital. Coerência entre as avaliação e finalidades da educação infantil. In: Revista Pátio educação
infantil. Porto Alegre, ano IV, n.10, 2006.
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ra do desenvolvimento da prática, as professoras revelaram que houve
adesão da coordenação (50%), situação que explicita o potencial das
práticas de se tornarem referências no interior da instituição. Dessa
forma, quando a prática não se restringe a uma turma específica, traz
possibilidades de trocas de conhecimento e interação entre diferentes
faixas etárias.

Mudanças provocadas na prática pedagógica escolar
75,0%

Valorização do trabalho coletivo
Adesão da coordenação e/ou demais
professores

50,0%

Confronto de conhecimento científico, popular e ético

25,0%

Revisão do fazer pedagógico/Formas de ensinar

25,0%

Estímulo ao trabalho interpretativo

25,0%

Maior participação dos pais

25,0%

A valorização do trabalho coletivo (75%) e a adesão da coordenação e/ou dos demais
professores/as (50%) foram citadas como as principais mudanças decorrentes das práticas.

No que tange às autoavaliações das professoras, foi destacado que
as conquistas foram atingidas sempre pelo coletivo da escola. A atuação comunitária constitui um valor da cultura africana, que emergiu
no desenvolvimento das práticas, enriquecendo a atuação das professoras. O despertar para as situações de discriminações, de outro lado,
impulsionou o coletivo a valorizar a diversidade.
Se o despertar para a discriminação foi destacado pelas professoras como mudança a partir do trabalho com as relações raciais, temos
uma grande conquista, pois significa um novo olhar e, certamente, uma
nova atitude frente a crianças negras e brancas, em situações cotidianas de discriminação e preconceito.
Vale ressaltar aqui que, como historicamente fomos submetidos a
uma educação baseada em um único modelo – o eurocêntrico –, a valori-

64

zação da diversidade ressaltada pelos professores pode ser vista como
a consecução de uma perspectiva crítica. Além disso, a ampliação de
pontos de vista oferece alicerce para as professoras buscarem, de forma coletiva, parcerias, realizando pesquisas para o enfrentamento da
dificuldade e a reconstrução de novas possibilidades metodológicas.
A relação com as famílias merece destaque. Os pais passaram a
participar mais da vida escolar e as professoras ficaram mais próximas
das famílias. A família é um componente importante nos processos de
educar para a igualdade étnico-racial. As experiências, as vivências, os
conhecimentos trazidos pelas famílias para as rodas de conversas, os
momentos de confraternização e trocas de saberes com os mais velhos
possibilitam uma convivência ancorada no respeito à diversidade.

Lições aprendidas
Despertar para a discriminação e o preconceito
do dia a dia

66,7%

Valorizar a diversidade étnico-racial

66,7%

Perceber a importância do estudo da África e
do combate ao racismo
Enfrentar as dificuldades

50,0%
33,3%

Entender a importância das parcerias

16,7%

Pesquisar mais para criar novos recursos e metodologias

16,7%

Participar da construção do PPP

16,7%

Dentre as principais lições aprendidas com as práticas foram citadas: conscientizar-se da
discriminação e do preconceito do dia a dia (66,7%); valorizar a diversidade étnico-racial
(66,7%); perceber a importância do estudo da África e do combate ao racismo (50%).

As práticas das professoras nos ensinaram que é de forma coletiva
que se projeta uma educação que corrige os equívocos e distorções
sofridos pela população negra e efetivamente se promove a igualdade.
O gráfico Melhorias sugeridas pelas professoras mostrou respostas das professoras sobre o que elas gostariam de melhorar.
A indicação que sobressaiu foi a de aprofundamento da temática, o que
indicou que, mesmo as professoras que tiveram iniciativas positivas
para com a promoção da igualdade racial, ressaltaram a necessidade
de formação e orientações específicas para tal.
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41

DIAS (2007, p. 282) alertou para essa demanda por parte dos/
as professores/as. Ao pesquisar cursos de formação voltados às professoras de educação infantil, constatou que “[...] as professoras dizem
que percebem a discriminação no seu cotidiano escolar, mas precisam
de oportunidades institucionais nas quais possam discutir e estudar o
tema”. Além disso, após os cursos, as professoras passaram a orientar
suas respectivas atuações, considerando a importância de demais grupos marginalizados, como, por exemplo, as mulheres.
Nessa perspectiva, o investimento na formação é fundamental,
aliado a uma reorganização do trabalho escolar para propiciar momentos formativos através de grupos de estudos.

Melhorias sugeridas pelos/as professores/as
66,7%

Aprofundamento da temática
Participação do corpo escolar

33,3%

Busca de maior apoio financeiro

33,3%

Ampliação da temática para a comunidade

33,3%

Relação escola-comunidade

33,3%

Metodologia e registro das atividades

33,3%

As professoras sugeriram como melhorias necessárias o aprofundamento sobre a temática
(66,7%), a necessidade de investimento para obter maior participação do corpo escolar
(33,3%), a busca da ampliação do apoio financeiro (33,3%), entre outras.

Faz-se necessário salientar aqui a questão do apoio financeiro para
aquisição de materiais específicos, como livros, filmes, revistas etc.
Essa demanda por apoio financeiro é recorrente entre as professoras,
e é necessário que a gestão educacional possa destinar recursos mais
específicos para a implementação da lei nas escolas. Um bom impulsionador é organizar e disponibilizar, nos processos de formação, informações sobre as fontes de recursos, tais como a verba dos PDDEs
(Programa Dinheiro Direto nas Escolas do Ministério da Educação) com
recorte para a promoção da igualdade racial.
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41 DIAS, Lucimar Rosa. No fio do horizonte: educadoras da primeira infância e o combate ao racismo [tese de
doutorado]. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2007.

GESTÃO ESCOLAR

Há que fazer compromissos com respeito a todos os problemas, contanto
que esse compromisso seja no interesse não apenas de um grupo populacional,
mas do país no seu todo.
Esta é a natureza dos compromissos.
Nélson Mandela

Passados dez anos da sanção que alterou a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) e incluiu a obrigatoriedade do ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana nas escolas, educadoras/es, acadêmicos/as, professores/as e estudiosos/as em geral consideram
que a lei vive ainda um lento processo rumo à institucionalização.
Segundo a pesquisa Práticas pedagógicas de trabalho com rela42
ções étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei 10.639/2003 ,
lançada em 2012 numa parceria do MEC, Secadi, Unesco e Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais, a atuação individual de docentes interessados no tema é ainda a ação mais recorrente nas escolas, em detrimento de práticas
institucionalizadas.
O principal eixo dessa pesquisa foi justamente verificar o grau
de institucionalização da Lei 10.639/2003. Para isso, valeu-se do
prêmio Educar para a Igualdade Racial como um dos balizadores da
pesquisa, assim como do estudo das atividades das secretarias de
educação municipais e estaduais.
Tanto no estudo do prêmio Educar , realizado pela equipe do
CEERT, quanto na pesquisa coordenada e organizada pela PhD. Nilma Lino Gomes, observou-se que o contexto educacional destacou
alguns atores sociais e institucionais responsáveis pela implementação da Lei 10.639/2003. No campo escolar foram os/as gestores/
as, coordenadores/as pedagógicos/as, orientadores/as educacionais, professores/as. No sistema de ensino foram: MEC, secretarias
estaduais de educação, secretarias municipais, conselhos estaduais
e os conselhos municipais de educação. Ainda houve a participação
efetiva da sociedade, por meio do Movimento Negro e dos Núcleos
de Estudos Afro-Brasileiros – NEABS das Universidades.
43

42 GOMES, Nilma Lino (org.). Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva
da Lei 10.639/2003. Brasília: MEC, Unesco, 2012.
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43 Um balanço sobre o Prêmio e um estudo com práticas consideradas “cases de sucesso” orientarão mudanças
na próxima edição do prêmio, com lançamento previsto para 2014. Ainda em fase de resultados preliminares,
o estudo trouxe indicativos importantes sobre a implementação e a institucionalização da Lei 10639/2003 no
Brasil, com base nas práticas premiadas pelo CEERT.

No sentido de dar visibilidade e mapear o princípio de institucionalização da Lei 10.639/2003, a inclusão da categoria gestão escolar
no prêmio Educar surgiu, justamente, para impulsionar ações pedagógicas não mais apenas em determinada sala, mas em toda a escola, de
maneira transversal e orgânica.
A análise preliminar dos dados da categoria gestão revelou
como a escola buscou se aproximar dos movimentos sociais, em especial do Movimento Negro, no momento de planejar e desenvolver
atividades. Vale lembrar que está em consonância com o texto das
DCNERER a participação de grupos do Movimento Negro e de grupos
culturais negros, bem como da comunidade em que se insere a escola,
sob a coordenação dos/as professores/as, na elaboração de PPP que
contemplem a diversidade étnico-racial.
O gráfico abaixo demonstra o quanto o acúmulo do Movimento Negro foi acessado para ministrar palestras aos alunos. A totalidade das
palestras ministradas durante as práticas pedagógicas (100%) foram
realizadas por integrantes declarados do Movimento Negro, sendo metade (50%) também acadêmicos.

Perfil dos/as palestrantes
As palestras foram ministradas por:
Acadêmicos
50,0%
Movimento
Negro
100,0%

O envolvimento de ativistas do Movimento Negro foi constatado em 100%
das palestras para as escolas. Desses profissionais, 50% são professores ou
pesquisadores ligados a universidades.

Quando perguntados em quais documentos a escola inseriu os conteúdos das DCNERER, 100% respondeu constar no projeto político pedagógico (PPP) e 66,7% no plano pedagógico. Essa alta porcentagem sur-
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preendeu positivamente e apontou para o início de um “enraizamento”
44
(GOMES, 2012) das práticas promotoras da igualdade racial como
parte do cotidiano escolar, independentemente da atuação específica
de um professor ou gestor, como parte da estrutura educacional.
Aqui vale uma nota sobre a importância do PPP. A construção desse documento requer da comunidade escolar continuidade, reestruturação, participação e democratização, partindo da problemática social
da comunidade, sendo necessário primeiramente delinear os princípios
norteadores em termos de ação. Esses princípios definirão o rumo e
as concepções do plano pedagógico. O PPP pode ser entendido como
a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento
participativo, que define o tipo de ação educativa que se quer realizar.
Dessa forma, o plano pedagógico deve fazer parte do PPP, construído
coletivamente.
A experiência do CEERT e os relatos de muitos professores mostraram que a mera inserção de práticas promotoras da igualdade no
PPP e demais documentos não garante a concretização do conteúdo.
O dado ganhou peso, porém, ao revelar que o texto-base para implementação da Lei 10.639/2003 estava totalmente inserido nos PPPs, ou
seja, representou o primeiro passo que colocou a questão racial dentro
da estrutura institucional da escola, responsabilizando o coletivo de
professores/as.

Inserção das Diretrizes curriculares nacionais em documentos escolares

100%

Projeto político pedagógico

Plano pedagógico

66,7%

Em 100% das práticas pedagógicas, a diversidade e a promoção da
igualdade racial foram inseridas no projeto político pedagógico (PPP).
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44 GOMES, Nilma Lino (org.). Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva
da Lei 10.639/03. Brasília: MEC; Unesco, 2012.

O gráfico a seguir revelou justamente os desdobramentos da inserção dos conteúdos das DCNERER no PPP e no plano pedagógico, que
passaram a ser pautas de reuniões do conselho escolar, dos grêmios e
centro acadêmicos e dos encontros das associações de pais e mestres.

Parcerias estabelecidas
Grêmio e
centros acadêmicos
33,3%

APM
33,3%

Conselho escolar
33,3%
Demonstrando a importância do envolvimento institucional, as práticas foram desenvolvidas
com o apoio de atores importantes da comunidade escolar: grêmios e centros acadêmicos
(33,3%); associações de pais e mestres (33,3%); conselhos escolares (33,3%).

A produção e a distribuição de materiais pedagógicos que promovam positivamente a imagem dos/as negros e negras tem sido uma
das principais reivindicações do Movimento Negro, com destaque para
bonecas negras, por sua importância na construção da identidade na
etapa da educação infantil. Nesse sentido, as escolas bem-sucedidas
na aplicação da Lei 10.639/2003 revelaram ter acervo diverso: jogos,
bonecas e vídeos.

Materias
de de
diversidade
disponíveis
na escola
Materiais
diversidade disponíveis
na escola
Jogos africanos, afro-brasileiros e indígenas

50,0%

Bonecas negras e indígenas

50,0%

Videos e DVDs

50,0%

A disponibilização de materiais de qualidade ligados à diversidade foi citada como imprescindível
para a realização de boas práticas pedagógicas para a promoção da igualdade racial.

71

A qualidade do material didático e paradidático que chega à escola
tem sido alvo de constantes críticas por parte do Movimento Negro e
pelos/as próprios/as educadores/as. O texto das DCNERER ressaltou a
importância da comunidade escolar na fomentação de críticas e indagações acerca dos materiais didáticos, visando a correção e renovação.
Nesse sentido, apenas 33,3% das escolas disseram ter um grupo fixo
de avaliação dos materiais didáticos que versavam sobre a promoção
da igualdade racial. A existência desses grupos mostrou-se essencial
para ampliar o debate sobre os materiais pedagógicos e estimular os
educadores na busca de constante apuração do olhar sob a temática racial.
A escola possui um grupo de avaliação da adequação do material
didático-pedagógico
e bibliografia
adotada e/ou
existente na escola
Presença
de avaliadores
críticos
para a valorização e promoação da igualdade racial?
66,7

33,3

Sim

Não

Em 66,7% dos casos, as escolas não possuíam um grupo de avaliação
do material didático e da bibliografia adotada e/ou existente na escola
para a valorização e a promoção da igualdade racial.

Esse dado aponta para alguns dificultadores de institucionalização
da temática e das práticas que está associado aos processos de organização do trabalho nas instituições. Para que os trabalhos coletivos
sejam centrais nesses espaços, é necessário lidar com a gestão do tempo escolar que, na maioria dos casos, depende de instâncias externas,
como secretarias de educação etc. A constituição de equipes avaliadoras de materiais didáticos é indicadora do grau de institucionalização
da temática não somente no nível escolar mas de toda a abrangência
das políticas públicas educacionais.
Percebeu-se, portanto, que a inclusão da temática racial de forma
institucionalizada nas escolas implicou na mudança na estrutura da
escola, no currículo, na gestão, na administração educacional e na concepção de conhecimento.
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> Mês da Consciência Negra no CEMEI
CEMEI José Marrara

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

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

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

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

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

Professoras
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, Elaine Terezinha e contribuição de toda equipe da
escola.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação-reflexão.
Paulo Freire, Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967.

As análises sobre as experiências das professoras de educação infantil da cidade de São Paulo no prêmio Educar para a Igualdade Racial revelaram que as situações conflitantes de racismo e discriminação
no interior da instituição foram o disparador para que as professoras pensassem outras possibilidades didáticas que permitissem a valorização da
população negra no universo escolar. Assim, os dados deste relatório, relacionados com pesquisas que abordam relações raciais e educação infantil,
apontam para mudanças de paradigmas na última década.
45

46

Pesquisadoras como CAVALLEIRO (2000) , OLIVEIRA (2004) e
47
FAZZI (2006) denunciaram a omissão e o silenciamento dos profissionais de educação infantil mediante as situações de discriminação racial.
Segundo as pesquisas, as estruturas do silenciamento eram concepções equivocadas que sugeriam que crianças não percebiam as diferenças e, por isso, não havia discriminação, ou, ainda, que o fato de
abordar assuntos sobre a população negra seria um potencial disparador de atitudes racistas. Assim, as professoras reconheciam a existência
do preconceito racial na sociedade, contudo, “[...] negam enfaticamente
que esteja presente dentro da escola” (CAVALLEIRO, 2000, p. 49).
Ainda a pesquisa de OLIVEIRA (2004, p. 26) com crianças de creche
constatou uma diferenciação no tratamento dispensado entre as crianças
negras e as brancas. A autora analisou comportamentos de “paparicação”, e observou quais crianças ganhavam mais colo, carinho e atenção.
Dessa forma, concluiu que “[...] paparicação assume um caráter superficial que, na creche, correspondia a um tratamento diferenciado em
relação às crianças justamente por algumas ganharem paparicação e outras não”.
FAZZI (2006, p. 218) abordou o drama racial de crianças brasileiras
a partir da interação entre as crianças, seus jogos, suas brincadeiras e
dramatizações na pré-escola e constatou que:
45 CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação
infantil. São Paulo: Contexto, 2000.
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46 OLIVEIRA, Fabiana. Um estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem e revelam sobre a questão
racial. (tese de doutorado) São Carlos: UFSCar, 2004.
47 FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceito. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.

[...] nas interações entre si, as crianças vão aprendendo o que significa ser de
uma categoria racial ou de outra, criando e recriando o significado social de raça
[...] O grande drama desse jogo é a negatividade associada à categoria preto/negro,
que expõe as crianças nela classificadas a um permanente ritual de inferiorização”.

Quando os dados do presente relatório anunciaram que as professoras de educação infantil despertaram em educar-se para e nas
relações étnico-raciais, por meio de situações cotidianas de discriminação e preconceito, podemos compreender que há mudança efetiva
no referido nível de ensino. Essa mudança apresenta um paradigma de
educação igualitária. Das pesquisas acima mencionadas, duas delas
48
ocorrem no Estado de São Paulo .
Dessa forma, estamos diante de um processo histórico de mudança. As professoras ensinaram como alterar o modelo eurocêntrico
vigente na educação infantil. Essa mudança foi realizada a partir de
outros aportes didáticos que começaram com a atuação coletiva da
escola, pois, conforme exposto, a coletividade é eixo estruturante das
práticas de promoção da educação igualitária.
As professoras que idealizaram esse modelo nos orientaram a conduzir as práticas pedagógicas, a partir da educação para e nas relações
étnico-raciais, embasadas por atitudes de reconhecimento da criança
e da comunidade. Podemos considerar que essas atitudes estão imbuídas de uma orientação de tradição africana. Segundo AMADOU HAM49
PÂTE BÂ (2003) não se deve generalizar a tradição africana, pois não
há uma só África, mas devemos reconhecer que há grandes constantes
nas diferentes culturas de matriz africana, como o sentido comunitário
e o respeito religioso pela mãe.
E foi num sentido comunitário que as professoras realizaram pesquisas, buscaram parcerias, reconheceram os diferentes saberes das
crianças e das comunidades, o que as fortaleceu para construírem
novas didáticas que as educaram para e nas relações étnico-raciais.
Essas didáticas anunciam a construção de uma nova educação que se
pretende dialógica, equânime e igualitária. São essas professoras quem
idealizaram novas possibilidades de formação para atender todas as
crianças da educação infantil, por meio de suas experiências docentes,
que se mostraram formativas.
48 OLIVEIRA (2004) em São Carlos, SP; CAVALLEIRO (2003) em São Paulo, SP; FAZZI (2006) em Belo Horizonte, MG.
49 BÂ, Amadou Hampâté. Amkollel, o menino fula. Tradução: Xina Smith de Vasconcellos. São Paulo: Casa das
Áfricas e Pallas Athena, 2003.
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