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MANIFESTO - POR AMOR A MUKUMBI 
 

No dia 3 de agosto de 2013 perdemos três guerreiras, duas delas com trajetórias de lutas espiritu-
ais, sociais e políticas fundamentais para nossa cidade e para o nosso país e uma delas menina, no florescer da vida, 
com toda a promessa de coragem e luta que suas ancestrais lhe legavam.  

Olivia de Oliveira Santos, menina alegre, vibrante, era a  esperança da avó para legado dos conhe-
cimentos ancestrais do Candomblé. D. Allial de Oliveira dos Santos, Ekede Lembagemim de Oxalá, foi a força e o 
amparo amoroso da filha, na vida e nos rituais do terreiro. Vilma Santos de Oliveira, D. Vilma, nossa amada Yá Mu-
kumbi, Yalaorixá Mukumbi Alagangue de Ogum, Mestre Griô, estandarte da cultura afro da cidade de Londrina, líder 
religiosa e política, mãe amorosa de todos e todas, confortava almas, alimentava bocas e corações.  

"Três gerações de guerreiras, três Nzingas brasileiras, três baluartes do nosso país" foram brutal-
mente tiradas de todos nós! Nas notícias sobre as investigações observa-se a pressa, mal disfarçada, de desracializar 
e desconectar essas mortes brutais da intolerância religiosa, que afeta principalmente as pessoas que professam 
as religiões de matriz africana no nosso país.  

As declarações do criminoso evidenciam o componente intolerância. Ele afirma claramente que 
“recebeu ordens divinas” de libertar as almas dessas mulheres que eram “hostes espirituais da maldade”, expressão 
bíblica que se encontra no Livro de Efésios e é muito usada para justificar a demonização das práticas religiosas afro-
brasileiras.  

O criminoso era vizinho de muro das vítimas. Todos no bairro sabiam que D. Vilma era mãe de 
santo. Todas as imagens de santos da casa (e somente elas) estavam quebradas. Essas imagens ficavam numa peque-
na saleta da casa, acima da mesa do computador. Tudo que havia no espaço estava intacto, o que indica que não 
houve luta ou tentativa de defesa, mas a intenção deliberada de destruir apenas as imagens representativas da cren-
ça das vítimas. Não se menciona o fato do autor da barbárie ser evangélico e frequentar uma igreja neopentecostal, 
segmento religioso que mais cresce atacando as diferenças e demonizando as crenças afro-brasileiras. Não se men-
ciona o fato de serem três mulheres, negras e pobres. Não se menciona o fato de o agressor ter investido contra 
elas pouco tempo depois da saída do único homem que estava presente na casa. 

Então como os responsáveis pelo caso apressaram-se em afirmar que foram as próprias vítimas 
que quebraram as imagens ao tentar se defender? Como pode apressar-se em afirmar que o estopim do “surto psi-
cótico” é apenas uma briga entre o criminoso e sua companheira? Que não há motivações externas a prática desse 
crime bárbaro? Que foi uma simples coincidência ou azar, já que elas estavam no lugar errado na hora errada? 
  Sabemos que a intolerância religiosa que afeta as religiões de matriz africana no Brasil é uma con-
sequência do racismo. O racismo e a intolerância são construções sociais. Elas são apreendidas individualmente, mas 
são transmitidas socialmente. Ninguém nasce racista, sexista e intolerante. A intolerância, o racismo e o 
sexismo se aprendem! Esses valores são repassados pelos pais, parentes, educadores e cuidadores e estão pre-
sentes nas casas, nas escolas, nos serviços de saúde, em muitos templos e igrejas, na televisão, na internet, nas ruas. 
A intolerância, o sexismo e o racismo são legitimados e justificados quando se banaliza a violência 
que negros e negras, homens e mulheres pobres sofrem todos os dias no Brasil. 

O racismo e a violência institucional reforçam e legitimam atos individuais e diretos, como o ocor-
rido no dia 3 de agosto de 2013. A violência direta e individual é destrutiva. Mas a violência institucional é ina-
ceitável! Essa violência institucionalizada, difusa e sutil, mas efetiva, se manifesta na banalização e na simplificação 
do que ocorreu com essas três mulheres. Ela fere os direitos humanos, fere a dignidade dos negros e negras que Yá 
Mukumbi representava. Fere o direito fundamental à liberdade de crença e de pensamento, garantidas na nossa 
Constituição de 1988. Essa violência desconsidera o que prevê a Lei nº 7.716/89, que combate o preconceito e cri-
minaliza o racismo no Brasil. 

Sabemos que o crime cometido por Diego Ramos Quirino só pode ser imputado a ele. A autoria 
e a materialidade desse ato bárbaro estão definidas. Não queremos acusar mais ninguém e não pretendemos impu-
tar crime a nenhum outro segmento. Porém, os indícios de sexismo, racismo e intolerância religiosa que 
motivaram esse crime não podem, de modo algum, ser desconsiderados. 

 
 
POR AMOR A MUKUMBY QUEREMOS PAZ E EXIGIMOS JUSTIÇA!  

 
NÃO BANALIZEM! (Produção coletiva) 



 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    

DO ESTADO DO PARANÁ 

 

A Secretaria de Estado da Educação, em suas ações, por meio do Departamento da 

Diversidade busca uma educação anti-racista e estabelece ações visando a educação   

para as relações étnico-raciais, em conformidade com os indicativos legais: Artigo 26A da LDB nº 

9394/96 (Lei 10.639/03 e 11.645/08), Parecer 03/04 (CNE) e Deliberação 04/2010 (CEE). 

 

A Coordenação da Educação das Relações da Diversidade Étnico-Racial reconhece e valoriza               

o comprometimento dos Centro Cultural Humaita pela indubitável relevância de suas proposições 

para a implementação da Educação das Relações da Diversidade Etnico-Racial e para o Ensino             

da História e Cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena. Os valores civilizatórios africanos, 

afrobrasileiros e indígenas são fundamentais para formação da sociedade brasileira. 

 

O 2º catálogo Orirerê - Cabeças Iluminadas: Decênio dos Povos Afrodescendentes homenageia         

Yá Mukumbi - Sra Vilma Santos de Oliveria, mulher negra, religiosa e representante ativa do 

movimento negro londrinense. Sua história suscita inquietações que nos levam a refletir sobre              

a existência do racismo nas relações inter-pessoais e nas estruturas da sociedade.  A intolerância 

religiosa contra as religiões de matriz africana é uma das formas onde o racismo se configura.              

A homenagem ressalta a importância de que o respeito à diversidade religiosa seja ensinado na escola. 

 

O Centro Cultural Humaita, através do Prêmio Orirerê - Cabeças Iluminadas, destaca profissionais    

da educação que realizam boas práticas referentes aos indicativos legais supra citados. Alguns             

dos excelentes trabalhos realizados por equipes Multidisciplinares nos estabelecimentos estaduais de 

ensino constam do catálogo Orirerê - Cabeças Iluminadas. 

 

A SEE/DEDI/CERDE, ao publicar os referidos trabalhos, reconhece o empenho dos/as professores/as, 

incentiva o cumprimento das leis e a valorização histórica e cultural da população negra e indígena,    

em busca de uma educação justa e igualitária. 

 

 

 

Marli Peron 

Diretora do Departamento da Diversidade  

 

 

 

Edna Aparecida Coqueiro 

Coordenadora da Educação das Relações da Diversidade Étnico-Racial  
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CENTRO CULTURAL HUMAITA 
  
  
  
  

É  uma satisfação para o Centro Cultural Humaita estar lhe apresentando o resultado do Orirerê – 
Cabeças Iluminadas realizado em 2012. O objetivo da premiação, que foi instituída em 2009,           

é valorizar e dar visibilidade àqueles(as) que fazem e fizeram a arte, a história e a cultura afro florescer    
no Estado do Paraná.  
 
Na primeira edição do projeto, foram agraciados artistas, mestres e comunicadores de relevância para      
a comunidade, mas invisibilizados pela mídia. Em 2010, foram homenageados 75 templos de matriz africana 
de todo o Estado. Em 2011, no Ano Internacional dos Povos  Afrodescendentes, a premiação Orirerê -  
palavra yorubá  que significa “cabeças iluminadas” - aconteceu em três lugares diferentes. Em Curitiba, ela 
foi entregue aos representantes do Movimento Negro. Em Colombo, à famílias  afrocolombenses. E         
no âmbito estadual, foi destinada aos projetos concretos de ensino da História e Cultura Indígena, Africana               
e Afro-brasileira em sala de aula -  conforme determinam as Leis Federais10.639/03 e 11.645/08.  
 
Além  de valorizar os professores(as) que estão efetivando a lei segundo as diretrizes curriculares e os 
pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, o intuito da premiação é socializar os saberes 
já testados e aprovados na prática. Das cerca de 2500 escolas convidadas a participar do edital de premia-
ção, apenas 55 se inscreveram. Destas, foram selecionadas 13 propostas pela comissão organizadora,      
que reuniu representantes do Centro Cultural Humaita, Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Fórum Permanente de Educação para as Relações Étnico-
Raciais e os Conselhos Municipal e Estadual de Educação. Naturalmente, este número está muito aquém 
das expectativas de todos os envolvidos. Mas, como bem disse o então Secretário     de Estado da Educa-
ção, Senhor Flávio Arns, “Nós somos capazes, somos competentes, para incluir estes conteúdos em todos 
os níveis e em todas as esferas da educação”. 
 
Desde 2006, o coletivo do Centro Cultural Humaita cria ações visando fortalecer o legado afrobrasileiro 
em terras paranaenses, prestando relevantes serviços de utilidade pública. Ressaltamos que quase 30%   
dos paranaenses se autodeclararam afrodescendentes para o IBGE de 2010. No Brasil, são mais de 51%.   
E este número tende a aumentar a medida que a população identifique positivamente seu pertencimento 
étnico. 
 
Como diz o ditado africano, é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança.  Assim, buscamos 
articular parcerias entre a sociedade civil e os poderes públicos para contribuir com a (re)educação de 
toda a população no que tange à memória afrodescendente.  
 
No site InformativoCentroCulturalHumaita.wordpress.com estão disponíveis atividades, sugestões         
de pesquisa, materiais complementares e os contatos do Centro Cultural Humaita. Desejamos a todos      
e todas uma boa leitura! E finalizamos parafraseando aquele iluminado senhor de pele escura e cabelo 
crespo que dizia: 
 
“Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade”! 
 
Saudações de axé e n’guzo! 
 
 
  
 

Zelador Cultural Candiero 
Presidente do Centro Cultural Humaita 

Delegado Nacional das Conferências de Cultura e de Promoção da Igualdade Racial 
Membro do Conselho de Políticas Étnico-raciais de Curitiba 

  
  
  



 

 

Sobre os critérios de avaliação: 

 

Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico Racial do Paraná - FPEDER-PR  

Em 20 de novembro de 2012, em sua sexta edição, o Orirerê - Cabeças Iluminadas selecionou13 projetos 
desenvolvidos nas escolas do Paraná e Brasil, dentre as 55 proposições inscritas.  Os Critérios estabeleci-
dos pela Comissão Organizadora do evento estão detalhados no Marco Legal presente na Legislação Fede-
ral, a Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB de nº 9394 de 1996 que, com a Lei 10.639 e 11.645 de 
2003 e 2008, respectivamente, modificou seu Artigo 26A e tornou obrigatório o Ensino da História e Cul-
tura Afro-Brasileira, Africana e Indígena no sistema educacional do Brasil. Também no Parecer do Conse-
lho Nacional de Educação – Conselho Pleno-CNE/CP de n.º 03/04, na Resolução do Conselho Nacional 
de Educação – CNE/CP n.º 01/04, na Deliberação nº 04/2006 do Conselho Estadual de Educação do Para-
ná - CEE/PR que, alem de dar suporte às legislações, também estabelecem determinações para sua imple-
mentação. Citamos algumas, mas apenas o estudo dos textos de forma cuidadosa e detalhada permite 
compreender melhor todo o arcabouço de apoio à inserção da História e Cultura Africana, Afro-brasileira 
e Indígena em sala de aula, bem como à Educação para as Relações Étnico-Raciais.  

“- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se fará por diferentes meios, em  atividades 
curriculares ou não, em que:  

- se explicitem, busquem compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule, diferentes formas 
de expressão e de organização de raciocínios e pensamentos de raiz da cultura africana;  

- promovam-se oportunidades de diálogo em que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes 
sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas de convivência respeitosa, 
além da construção de projeto de sociedade em que todos se sintam encorajados a expor, defender sua 
especificidade étnico-racial e a buscar garantias para que todos o façam;  

- sejam incentivadas atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, integrantes da comu-
nidade externa  aos estabelecimentos de ensino – de diferentes culturas interatuem e se interpretem reci-
procamente, respeitando os valores, visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um.  

- O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações ne-
gras, incluindo a história dos  quilombos, a começar pelo  de  Palmares, e de  remanescentes de quilom-
bos, que têm contribuído para o desenvolvimento  de comunidades, bairros, localidades, municípios, regi-
ões (exemplos: associações negras recreativas, culturais, educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, 
irmandades religiosas, grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a  acontecimentos e realizações 
próprios de cada região e localidade.  

- Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e  discriminações 
que atingem o continente, nos  tópicos pertinentes se fará articuladamente com a história dos afrodescen-
dentes no Brasil e serão abordados temas relativos:   

- ao papel   dos anciãos e dos griots como guardiãos da memória histórica; - à história da ancestralidade e 
religiosidade africana;  

- aos núbios e aos egípcios, como civilizações que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da 
humanidade;  

- às civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e do Zimbabwe;   

-  ao  tráfico e à escravidão do ponto de vista dos escravizados;- ao papel de europeus, de asiáticos e tam-
bém de africanos no tráfico;  

- à ocupação colonial na  perspectiva do africanos;  

- às lutas  pela independência política dos países africanos;  

- às ações em prol da união africana em nossos dias, bem como o papel  da  União  Africana, para  tanto;  
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- às relações entre as culturas e as histórias dos povos do continente  africano e os da  diáspora;  

- à formação compulsória da diáspora, vida e existência cultural e histórica dos africanos e seus descendentes 
fora da África; - à diversidade da diáspora, hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia;  

- aos acordos políticos, econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da diáspora.  

- O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar manifestado tanto no dia a 
dia, quanto em celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras.  

- O ensino de Cultura  Africana abrangerá: - as contribuições  do Egito para a ciência e filosofia ocidentais;  

- as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no século XVI;  

- as tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos escra-
vizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, literatura, música, dança, teatro) política, na 
atualidade.  

- O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira, se fará por diferentes meios inclusive, a  realização de proje-
tos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos afri-
canos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da 
nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação  profissional, de cria-
ção tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza  Mahim, Aleijadinho, Padre   Maurício, Luiz Ga-
ma, Cruz e Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Anto-
nieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis 
Moura,Abdias do Nascimento, Henrique Antunes Cunha,  Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, 
Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros).  

- O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a realização de projetos de dife-
rente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de 
seus descendente na diáspora, em episódios da história mundial, na construção econômica,  social e cultural das 
nações do continente africano e da diáspora, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conheci-
mento, de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (entre outros: rainha Nzinga, 
Toussaint-L’Ouverture,  Martin Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, Léopold Senghor, Maria-
ma Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, Aminata Traoré, Christiane Taubira). “  

Acesse os documentos na íntegra no site: InformativoCentroCulturalHumaita.wordpress.com/orirere 



 

 

 
 

 
África 
 

Indígenas em destaque 
 

Conexão Brasil-África: 

a Arte e o Sagrado em sintonia  
 

O corpo conta um conto 
 

Passaporte Para a África Berço  

da Civilização e do Conhecimento  
 

A Capoeira como conteúdo  

da Educação Física escolar 
 

TamborErê - Batuque na Escola  
 

A África em mim  
 

Projeto Étnico-Racial 
 

É tão lindo 
 

Calendário das Comunidades Quilombolas  

de Adrianópolis 
 

Identidade das Comunidades Quilombolas   

do João Surá 
 

Akpalô Nossa História  
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África 

Este projeto foi realizado pela         
Equipe Multidisciplinar do Colégio 
Estadual Alcides Munhoz durante   
o ano de 2011. Envolveu todos os 
alunos do ensino regular e também 
da modalidade EJA. Teve participa-
ção  de professes, funcionários,  
equipe pedagógica e direção           
da escola.  O projeto estava voltado 
a pesquisas sobre a cultura africana,  
sua influência na nossa cultura e 
também reconhecer a importância 
do povo africano na formação       
do povo brasileiro. 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Equipe Multidisciplinar do C.E. 
Alcides Munhoz  

Temática AFRO.  

Contatos: 
evelinenotoya@hotmail.com 

Objetivos  Justificativa 

Formar o cidadão capaz de enten-
der e atuar no mundo que o cerca. 
 
Resolver as situações de conflitos 
existentes no colégio, provenientes 
de racismo ou preconceito. 
 
Conscientizar os alunos a respeito 
da diversidade cultural existente 
em nosso país e do tratamento   
igualitário ao ser humano          
independente de raça ou cor. 
 
Reconhecer o Continente Africano 
como berço da humanidade e         
a diversidade cultural lá existente. 
 
Identificar a cultura africana como 
uma das formadoras da cultura 
brasileira. 

A busca da identificação dos sujeitos  
que compõem a comunidade escolar,    
no sentido de valorizar a população negra 
dentro desse contexto, atribuindo impor-
tância à cultura africana como integrante 
da nossa própria cultura, levou a Equipe 
Multidisciplinar do Colégio Estadual 
Alcides Munhoz a elaborar e propor este 
projeto com a finalidade de desenvolver 
a autoestima dos alunos afro-
descendentes e o respeito dos demais 
alunos por essa cultura. 

Apresentação da proposta de trabalho       
à Direção e ao Corpo Docente do colégio. 
Em seguida,  com a colaboração de todos,  
iniciamos o trabalho com os alunos com   
o objetivo de ampliar os conhecimentos 
sobre a cultura africana e a sua influência 
na cultura brasileira. Na sala de aula,       
os alunos atuaram em diversas atividades 
práticas nas quais sempre estavam           
presentes raízes africanas. 

Metodologia 

empregada 

Critérios de avaliação 

Referências 

Foram realizadas atividades diver-
sificadas pelos professores coorde-
nadores de turmas, auxiliados pelos 
demais professores com destaque  
para  trabalhos em grupos, onde     
a troca de conhecimento favoreceu   
a execução das atividades. A avaliação se deu por meio de observação 

direta durante a realização das atividades   
e também pelos resultados apresentados  
na exposição dos trabalhos realizados. 

D'ANDRADE, Cláudia Viana de Ávila. 
Capoeira: de luta de negro a exercício       
de branco. Itabuna/ Ilhéus: Via Littera-
rum,2006. 
MAESTRI, Mário, História da África   
negra pré-colonial. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1988. 
PARANÀ, Secretaria de Estado da Educa-
ção. Cadernos Temáticos: Educando para 
as relações étnico-raciais. Curitiba: SEED/
PR, 2006. 
PARANÀ, Secretaria de Estado da Educa-
ção. Cadernos Temáticos: História e Cultu-
ra Afro-brasileira e Africana. Curitiba: 
SEED/PR, 2005. 



 

 

Indígenas em destaque 

Desde o início de minhas atividades 
como docente na disciplina de História 
sempre questionava meus alunos          
o que eles conheciam sobre                    
os indígenas e as respostas eram          
sempre as mesmas: Moram em ocas   
no meio da mata, andam nus, vivem   
na beira da estrada, moram na rodoviá-
ria da cidade, vendem balaios,             
usam arco e flecha, são selvagens, etc.  
 
Este indígena é aquele da historiografia 
tradicional eurocêntrica descrita na 
carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei 
de Portugal sobre os povos que aqui 
habitavam na época da conquista que 
na maioria das vezes são lembrados 
apenas no dia 19 de abril, o tão conhe-
cido ‘Dia do Índio’.  
 
E por incrível que pareça até hoje algu-
mas escolas ainda  pintam as crianças 
de índios e colocam cocares  somente 
para lembrar que eles existem. Mesmo 
com Lei nº 11.645/2008 que cria a obri-
gatoriedade do ensino da história e da 
cultura dos povos indígenas nos estabe-
lecimentos de ensino fundamental e 
médio do país, pouca coisa mudou.  
 
Há muito que se evoluir e foi pensando 
nessas imagens estereotipadas que os 
alunos associam aos indígenas que 
resolvi pesquisar  uma outra maneira de 
ensinar a história sem perder o foco na 
sua cultura.  
 
Entre uma pesquisa e outra descobri 
que existem vários canais de comunica-

Apresentação da proposta 

Professora Edina Brito Jensen  - C.E. 
Carlos Ventura - Carambeí – PR 

Temática INDÍGENA.  

Contato: edinabrito@hotmail.com 

Fone: (42) 3231–1855 

Objetivos  

Justificativa 

Conhecer e valorizar  a História     
dos Povos Indígenas na atualidade. 
  
Desmistificar o indígena idealizado 
dos tempos da colonização que ainda  
povoa o imaginário de muita gente, 
como aquele indivíduo que mora     
na floresta e vive apenas da caça      
e da pesca.  
 
Aprender que os povos indígenas 
não se constituem como um bloco 
único, com a mesma cultura,       
compartilhando as mesmas crenças, 
a mesma língua.  
 
Promover o respeito pelas diferen-
ças. 
 
Conhecer os indígenas que estão         
nas empresas, nas Universidades,    
na política,  nas lideranças indígenas 
e que também exercem as mais    
variadas profissões. 
 
Assegurar o processo de afirmação 
de identidade, de historicidade    
negada ou distorcida. 
 
Divulgar histórias de luta e conquista 
dos povos indígenas pelos seus   
direitos, bem como  expor,           
apresentar e discutir suas biografias   
através da promoção de pesquisas    
e diálogos interativos entre professo-
res, alunos e povos indígenas,           
via redes sociais. 
 
Fomentar a reflexão crítica                
da história, cultura e realidade social 
dos povos indígenas com bases         
na Lei nº 11.645/2008. 

Até a aprovação da Lei 11.645              
em março de 2008, os povos indígenas, 
a identidade e cultura indígena vivenci-
aram quase cinco séculos de negligên-
cia, de agressão a sua cultura, identida-
de e memória, de uma negação           
aos seus direitos a sua diversidade,         
e até mesmo as suas etnias como cons-
trutoras não apenas do povo brasileiro, 
mas da própria história do país. 
 
Trabalhar com os alunos a História      
das Etnias Indígenas de uma maneira 
atual  e não sob a perspectiva eurocên-
trica que não mostra as significativas 

ção entre diferentes povos indígenas.  
 
Por exemplo o site ìndiosOnLine       
que tem por objetivo facilitar o acesso    
à informação e comunicação para dife-
rentes povos indígenas, estimular             
o diálogo intercultural, promover,           
pesquisar e estudar suas culturas. Outro 
site, como o Índio Educa, tem               
o objetivo de mostrar a verdadeira histó-
ria e cultura dos povos indígenas através   
das mais variadas formas, especialmente, 
via internet. 
 
Pude perceber através destes canais que 
existe uma infinidade de indígenas inter-
ligados na rede, como também exercen-
do as mais variadas profissões até então 
desconhecidas pela maioria das pessoas.  
 
Quando questionadas se já viram             
um indígena escritor, professor,             
advogado, etc., a resposta é sempre         
a mesma, não.  
 
Foi então que comecei a pesquisar quem 
eram estes sujeitos e organizei uma lista 
a qual distribui para os alunos pesquisa-
rem suas biografias. A tarefa não era 
fácil já que a maioria, por serem pessoas 
comuns, não estão no livro didático.  
 
Pedi que pesquisassem e trouxessem 
tudo que encontrassem. A maneira mais 
fácil que alguns alunos encontraram foi 
as redes sociais. A partir daí deram início 
à pesquisa e o projeto começou a tomar 
forma com a temática Índigenas em 
Destaque. 

contribuições dos indígenas na formação 
histórica danação brasileira, mostrando  
de maneira crítica e reflexiva que ser 
indígena hoje não é só usar tanga e viver    
na floresta, é também atuar em empresas, 
entrar na Universidade,  lutar pelos seus        
direitos e de seu povo.  
 
Mostrar que o indígena hoje esta usando 
novas tecnologias interagindo  com           
o mundo através da internet nas redes 
sociais, blogs, sites e etc. divulgando 
suas histórias como ela realmente é,         
e não somente aquela tradicional do livro 
didático na maioria das vezes                 
estereotipada, distorcida.  
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“Queremos  
uma educação  

onde podemos ser  
doutor sem deixar  

de ser índio. “ 
Cacique Lázaro Kiriri. 

Metodologia 

empregada 

Distribuir e formar os grupos      
com os alunos de maior  afinidade 
entre si.  
 
A professora sorteou os nomes    
dos sujeitos a serem pesquisados 
entre os grupos.  
 
Pesquisar na internet o referido 
tema, listar as informações              
e dificuldades  encontradas.  
 
Pesquisar a Lei 11.645/2008 e listar 
as ações afirmativas.  
 
Dialogar com o sujeito pesquisado, 
para  maiores informações acerca 
de sua biografia.  
 
Apresentar trabalho escrito dentro 
das normas estabelecidas pelo 
Colégio.  
Produção e exposição de cartazes 
no mural do Colégio, para que 
todos possam ter acesso aos 
trabalhos dos alunos. 
 
Apresentação de seminário na sala 
de aula com os resultados obtidos 
na pesquisa.  
 
Produção de texto sobre                    
o andamento da  pesquisa                
e os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos. Apresentação do 
trabalho para outros alunos e 
professores do Colégio. Divulgação 
via rede social dos resultados das 
pesquisas e das apresentações do 
projeto para os diversos sujeitos 
pesquisados. 

 
Quando pensei em colocar em prática  
este projeto, não tive idéia dos rumos   
que iria tomar e do quanto iria expandir 
meus conhecimentos e dos meus alunos. 
No momento em que comecei a enviar 
convites  aos indígenas  que fariam parte 
da pesquisa, passei a conhecer outros 
grupos, acessar as mais variadas 
informações que ocorrem em suas aldeias 
e lutas para garantir seus direitos. Esta 
experiência está sendo muito gratificante!   
No momento, passo a acessar as fotos, 
projetos e festas que realizam em suas 
aldeias ou nas lideranças pelo Brasil e 
mundo  afora. Com esta experiência estou 
conseguindo um rico material para 
trabalhar em sala de aula através destas 
postagens, como também passei a trocar 
informações  atualizadas com  professores  
e alunos mostrando o cotidiano destas 
populações postadas e contadas por eles 
mesmos. A mudança do pensamento 
deturpado, distorcido  com relação aos 
indígenas é a parte mais gratificante deste 
projeto. Isto fica visível no momento que 
questiono novamente meus alunos sobre 
como eles pensavam antes e como 
pensam agora, depois da pesquisa. Hoje 
muitos  indígenas estão utilizando a 
tecnologia a seu favor.  Nesta sociedade 
de informação,  cada vez mais acelerada, 
muitas vezes não nos damos conta de 
tanta mudança. Estamos reaprendendo a 
conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a 
aprender a integrar o humano e o 
tecnológico, a integrar o individual, o 
grupal e o social. 

Estratégias de ação 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

Estabelecer diálogos entre os alunos 
e os indígenas de diversas regiões 
do Brasil. 
 
Contribuir para a visibilização       
de indígenas não só na cultura          
mas em outros setores de destaque 
na produção do conhecimento         
técnico e científico no Brasil. 
 
Reforço da importância das políticas 
de igualdade racial no estado. 
 
Proporcionar aos alunos, além da 
internet, atividades teóricas (debates 
e palestras) e práticas (oficinas e 
mostras) de maneira a envolvê-los 
no projeto. 
 
Pesquisar a implementação da Lei 
11.645/2008 e discutir sua devida 

Trabalho escrito dentro das normas 
do Colégio sobre o indígena              
pesquisado.  
Clareza, objetividade e desenvoltura 
na exposição do trabalho oral        
na sala de aula e para o grande pú-
blico.  
Domínio do conteúdo pesquisado e 
organização da exposição.   
Criatividade na apresentação visual: 
Cartazes e pôsteres 

MOURA, M. F. (Moura Tukano). Lamento de um guerreiro. In: 
MUNDURUKU, Daniel (org.). Antologia indígena. Mato Grosso: 
Inbrapi/Nearin/ SEC, 2008. p. 31-32. 
RICARDO, Carlos Alberto. Os índios e a sociodiversidade nativa 
contemporânea no Brasil. In: SILVA, Aracy Lopes da e GRUPIO-
NI, Luís Donizete Benzzi, (org.). A temática indigina na escola  -
  novos subsídios para professores de 1 e 2 graus. Brasília: MEC/
MARI/UNESCO, 1995, pp.29-56 
 
Referências Online 
https://www.facebook.com 
http://www.webbrasilindigena.org 
http://www.indiosonline.net 
www.indioeduca.org/ 
http://pib.socioambiental.org/pt 
www.oliviojekupe.blogspot.com 
http://emaberto.inep.gov.br 
http://temaindigena.blogspot.com.br 
http://www.aldeiaguaranisapukai.org.br/lei_11645.pdf 

Yakuy  

Tupinambá  

 

Participou  

ativamente  

da implantação  

do site e da rede  

Índios   Online.  

 

Atualmente  

estuda direito  

na Universidade  

Federal da Bahia. 



 

 

Conexão Brasil-África: 
a Arte e o Sagrado em sintonia  

Este projeto buscou a aceitação       
e valorização da figura do negro 
através de elementos da cultura   
como: Música, Teatro, Religiosida-
de  e Artes Visuais. Estas atividades 
aconteceram nos anos de 2010, 
2011 e 2012, abrangendo uma       
média  de 100 alunos a cada ano. 
 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Professora Silvana Maria de Lara  - 
Escola Municipal Irmã Dulce - São 
José dos Pinhais - PR 

Temática AFRO.  

Contato: sil.lara@yahoo.com.br   

Fones: (41) 3287-7680|8438-9258  

Objetivos  

Justificativa 

-Enaltecer a figura do negro,            
através de obras de arte                 
que retratam esta etnia. 
-Desmistificar os preconceitos  
sobre as religiões de matriz           
africana. 
-Valorizar os elementos da cultura 
afro-brasileira. 

Este projeto surgiu da falta             
de aceitação frente a figura           
do negro e também a partir               
da constatação de comentários 
preconceituosos referentes            
as religiões de matriz africana.        
Em 2010, durante o projeto        
Retratos, trabalhou-se o autorretra-
to, quando foi possível perceber     
a não aceitação da sua própria  
identidade étnica, pois a maioria 
dos alunos é parda ou negra, porém 
os desenhos realizados eram de 
pessoas loiras, brancas                      
ou cor de rosa.  

Houve uma conversa inicial, sobre 
que os alunos conheciam sobre         
o continente africano. Localizamos 
no mapa mundi este continente. 
Trabalhamos a letra e a música 
“Negro Rei”, do grupo Cidade   
Negra, com as turmas de 2º ano, 
esclarecendo o significado                 
das palavras em yorubá. Foi um 
momento de reflexão sobre              
a escravidão.  Trabalhamos algumas 
obras do artista Rubem Valentim,              
que trabalha com símbolos               
do Candomblé de forma estilizada. 
Os alunos realizaram uma colagem 
a partir dos símbolos religiosos, 
conhecidos ou não, e também         
havia a possibilidade de criar novos 
símbolos. 
Conhecemos algumas obras do 
Mestre Didi, sacerdote e artista  
baiano. Conversamos sobre a obra 
dele, exaltando a estreita ligação 
entre os orixás e o meio ambiente    
e a importância da natureza para      
a nossa existência. Depois                 
realizamos uma colagem com flores 
e folhas naturais, conchas, areia, 
erva mate, giz, sisal, contas, enfim 
vários materiais trazidos pelos        
alunos. 
Fizemos um teatro sobre a vida     
de Zumbi, ocasião em que os alunos 
conheceram melhor a importância 
deste herói para a luta dos negros 
contra a escravidão.  
Também realizamos apresentações 
de dança para os alunos das outras 
turmas com músicas da MPB,           
como “Sorriso Negro,” de Dona 
Ivone Lara, “Pérola Negra,”           
de Daniela Mercury, “Toque de 
Timbaleiro,” Timbalada, “Olodum 
pra Balançar,” do grupo Olodum, 
dentre outras canções. No ano de 
2012, as turmas de 2º ano, realiza-
ram a confecção das bonecas        
Abayomi, e compreenderam a sua 
mensagem que é “ofereço                    
o que tenho de bom em mim para 
você.” Foi uma aula emocionante! 
Conhecemos a obra “Sistersofthe 
Sun”, do artista Keith Mallet, e fize-
mos uma escultura com materiais 
diversos. Em 2012, conhecemos a 
lenda do Baobá, e seus significados 
religiosos e profanos. Realizamos      
a escultura da árvore em argila. 

Metodologia 

empregada 

Exposição dialogada, teatro,       
música, desenho, confecção         
de esculturas. 
 

Critérios  

de avaliação 

Envolvimento nas atividades  
propostas e compreensão  
dos objetivos propostos. 

No ano de 2011, eu realizei uma 
apresentação cultural na escola 
com a música “Toque de 
Timbaleiro,” do grupo 
Timbalada. Fiz as pinturas 
como o grupo musical usa        
nas apresentações. Nesta turma 
a maioria das crianças era 
branca, e uma aluna negra ficou 
maravilhada quando viu            
o contraste da tinta branca com 
a sua pele negra, ela me olhou 
espantada, diante do espelho       
e disse “então eu sou negra.           
E não é que fiquei bonita assim 
pintada.” Foi um momento 
marcante para mim, pois 
naquele momento, a aluna 
reconheceu a sua etnia,                 
e sentiu orgulho deste fato. 
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Os alunos apresentaram uma 
severa resistência frente à figura 
do negro e as manifestações 
culturais afro-brasileiras. De 
forma geral, o projeto foi 
proveitoso, pois gerou reflexão 
e debates, porém não houve 
uma grande mudança de 
atitudes. A dificuldade frente a 
figura do negro ainda persiste, 
fruto de anos de segregação e 
preconceitos da sociedade 
brasileira, gerando até mesmo a 
não aceitação de sua própria 
etnia. São necessários outros 
momentos de conhecimentos 
sobre esta temática. Neste 
projeto buscou-se plantar 
sementes de reflexão e 
aceitação. 

Referências 

DE COPPI, Paulo, Heerdt, Mauri 
Luiz, BESEN, José Artulino: O 
universo religioso - As grandes 
religiões e tendências religiosas 
atuais. Editora Mundo e Missão, 
São Paulo-SP, 2008. 
 
DVD Arte na escola,TV escola - 
Mestre Didi: Arte Ritual DVD 
21, 2000, Coleção: O mundo da 
Arte, SESCTV, São Paulo. 
 
O Transcendente — Jornal peda-
gógico para o Ensino Religioso: 
 
África dos sábios: berço de nos-
sos ancestrais. Florianópolis-SC, 
ano I nº 2, Agosto\Setembro de 
2007. 
 
_____________ ano VI, nº 20, 
Março\Abril, 2012 p. 7-Oficina: é 
fazendo que se aprende — Ofici-
na de bonecas Abayomi.  
 
São José dos Pinhais, Prefeitura 
— Tradições religiosas afrodes-
centes - Oficinas práticas: O saber 
permanente — 2º bimestre — 
Ensino Religioso - 1ª a 4ª séries, 
2006. 

Negro Rei 

Cidade Negra 

 
Ayê 

Ayê mãe África 
Seus filhos vieram de longe 

Só pra sofrer 
Ayê 

Ayê mãe África 
Todo guerreiro 
No seu terreiro 

Sabe sua lei 
E vai coroar negro rei [x3] 

Ayê, ayê, ayê 

Ikaadobale ô 
Ikaadobale a 

Ikaadobale a, ea 
Mãe África 

Prende a tristeza meu erê 
Sei que essa dor te faz sofrer 

Mas guarda esse choro 
Isso é um tesouro 

Ó filhos de rei 

O sol que queima a face 
Aquece o desejo mais que otin 

O sal escorre no corpo 
E a dor da chibata é só cicatriz 

Quem é que sabe como será o seu 
amanhã 

Qualquer remanso é o descanso pro 
amor de Nanã 

Esquece a dor axogun 
Faz uma prece a Olorun 

Na força de Ogun 

Prende a tristeza meu erê 
Sei que essa dor te faz sofrer 

Mas guarda esse choro 
Isso é um tesouro 
Aos filhos de rei 

Ayêyêyê, ayêyêyê 
Ayêyêyê, ayêyêyê 

Ayê mamãe África, o meu ilê 
Ayêyêyê, ayêyêyê 
Ayêyêyê, ayêyêyê 

Brasil, mamãe África, meu ilê 

www.letrasmus.br 

Mulata carioca, Di Cavalcanti 
http://leiovejoeescuto.blogspot.com.br/2012/04/di-

cavalvanti-mulata-carioca.html 

Emblema, Rubem Valentim, 1984 
http://www.espacoarte.com.br/obras/3698-emblema 

Sisters of the Sun, Keith Mallet. 
http://keithmallett.com/limited_editions_1. 

Atividade a partir da obra do Mestre Didi, 
2011, turmas de 2º ano. Materiais utilizados; 
papel sulfite, concha, erva mate, flor natural, sisal, 
giz de quadro molhado, areia, fita crepe,pedras. 



 

 

O corpo conta um conto 

Trata-se de composição artística    
em linguagem teatral, reunindo    
elementos da dança, na dramatiza-
ção do reconto africano “O filho do 
vento”(*), possibilitando a aprecia-
ção da linguagem do movimento     
a partir de material etnográfico      
da dança tradicional dos povos    
Malinke (**). 
 
(*) “O filho do vento”, segundo Angalusa, 
conto tradicional dos Koi-San, povo   
nômade do Sul da África. (**) Malinke, 
também chamado de Maninka ou               
Mandinga, um povo do Oeste Africano que 
ocupa partes da Guiné , Costa do Marfim , 
Mali , Senegal , Gâmbia e Guiné-Bissau . 
Falam uma língua Mandekan, do Mande, 
ramo da família Níger-Congo.  

Fonte: Enciclopédia britânica online. 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Professora Marlene Oliveira de 
Brito - E.E. Profª Ada Cariani 
Avalone - Bauru – SP  

Temática AFRO.  

Contato: 
moliveira4856@bol.com.br  

Fone: (14) 3239-2511 

Objetivos  Justificativa 

Possibilitar o contato e a aprecia-
ção do movimento como atividade 
relacionada a diversas áreas           
da ação humana, especialmente, o 
teatro e a dança; 
 
Trazer à apreciação e experimenta-
ção elementos dos movimentos 
corporais característicos dos povos 
da etnia Malinke (Guiné-Conákri); 
 
Buscar uma aproximação entre as 
linguagens da dança e de elementos 
da linguagem teatral na exploração 
espacial do movimento corporal     
e da expressividade; 
 
Contribuir com a aplicação               
da lei 10.639/03 que, entre outras          
questões, prescreve tratamento        
na perspectiva histórica e artística 
das manifestações e contribuições 
dos diversos povos africanos          
e afrodescendentes na formação   
do povo brasileiro. 

Considerando o contexto escolar 
ambiente privilegiado, em termos 
de possibilidades de vivenciar ex-
periências em linguagens artísticas 
e interculturais, este projeto assume 
o desafio de contribuir ainda que 
minimamente, como uma proposta 
de ação e para o conhecimento     
de alguns elementos característicos 
da linguagem da dança, do teatro   
e da tradição oral, por meio          
de recontos dos povos africanos.   
 
Para tal intento, as bases serão os 
elementos de uma das danças tradi-
cionais africanas, na dramatização 
de um reconto da tradição oral dos 
Koi-San, explorando a linguagem 
do movimento em diversos aspec-
tos.  
 
Essas linguagens serão levadas      
à apreciação e experimentação       
a partir de material etnográfico da 
dança de povos africanos da etnia 
Malinke: o estado de presença,       
o vigor dos corpos em movimento, 
a mescla de coreografia (coletiva) e 
improviso (individual), a sincronia 
dos movimentos com o ritmo dita-
do pelo som, que estão totalmente 
presentes na dança Malinke, é que 
serão objetos de apreciação, estudo 
e experimentação pelos público 
alvo.  
 
A proposta é possibilitar a aprecia-
ção de elementos pouco explorados 
na escola: elementos culturais       
de alguns povos africanos;               
o movimento como linguagem 
artística e os seus componentes 
presentes na dança de um grupo 
africano.   
 
É neste contexto que o presente 
trabalho pretende atuar: como uma 
das possibilidades de ação nos anos 
iniciais da educação básica,              
de acordo com os preceitos da Lei 
10.639/03; observar o posiciona-
mento e percepções dos educandos 
quanto às relações estabelecidas 
dentro de seus espaços de pertenci-
mento; apreciação e experimenta-
ção dos componentes da dança,    
do movimento, do ritmo, e da    
expressividade corporal, sobretudo, 
em uma perspectiva artística          
e intercultural de experimentação     
e conhecimento da linguagem.  

O projeto será desenvolvido por 
etapas ao longo do ano de 2012, 
com os alunos do 5.º ano A e do 5º 
ano B. 

Outras ações  

concretas  

ainda estão  

em fase  

de discussão e 

planejamento  

na instituição. 
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Metodologia empregada 

Critérios de avaliação Referências 

DIAGNÓSTICO:  
 
No 1º bimestre letivo será recolhi-
do, junto às crianças participantes 
do projeto, material que evidencie 
o que elas conhecem sobre dança   
e o que entendem por movimento.  
 
Serão realizadas dinâmicas de en-
trevistas e registro escrito sobre as 
danças que conhecem e apreciam.  
 
O diagnóstico deverá fornecer in-
formações sobre como as crianças 
experimentam essa linguagem        
e em quais espaços.  
 
APRECIAÇÃO/RECEPÇÃO:  
 
No 2º bimestre serão apresentados 
aos alunos do grupo citado, vídeos 
previamente selecionados com a 
dança tradicional dos povos        
Malinke.  
 
O material para apreciação é parte 
do resultado de documentário reali-
zado por pesquisadores e por uma 
rede de TV americana: as imagens 
reúnem ritmos Malinke, danças      
e canções da Guiné, filmadas 
inteiramente em locações no 
composto Famoudou em Conakry, 
Guiné em 2008.  
 
LEITURA DA DANÇA:  
 
No 3º bimestre serão realizadas 

oficinas em que as crianças terão 
oportunidade de:  
1º. Relacionar elementos 
observados na dança Malinke com 
os componentes essenciais do 
movimento corporal elaborados 
pelo método Laban: espaço, tempo, 
peso e fluência; nas formas 
espalhar e recolher.  
 
2º. Observar na dança tradicional 
dos Malinke, como os movimentos 
são integrados às ações do 
cotidiano: são também os 
movimentos e gestos naturais que 
compõem a expressão corporal da 
dança Malinke.  
 
3º. Realizar juntamente com a 
professora de Educação Física, 
dinâmicas que envolvam um 
processo de exploração, 
experimentação e criação de 
movimentos corporais.  
 
Ainda no 3º bimestre e, 
paralelamente ao trabalho com a 
linguagem da dança, exploraremos 
alguns recontos tradicionais infanto
-juvenis de vários grupos africanos.  
 
Um dos recontos será escolhido 
para uma composição artística 
reunindo a dança e elementos da 
linguagem teatral. Trata-se do 
conto “O filho do vento” - um 
conto tradicional do Koi-san, povo 
nômade do sul da África.   

 
A escolha do conto tradicional dos 
Koi-san para desenvolver um 
trabalho em linguagem teatral, 
reunindo ainda, os elementos e 
componentes explorados na dança, 
tem relação com as possibilidades 
que o conto apresenta em termos 
exploração do imaginário, criação e 
expressão, com linguagens que 
envolvam o movimento corporal, o 
espaço cênico e sons.  
 
DANÇANDO UM CONTO:  
 
O 4º bimestre será dedicado a 
criação coletiva da composição 
com a proposta apresentada às 
crianças.  
 
A dramatização deverá conter a 
narração de partes do conto, assim 
como a coreografia que converse 
com a história narrada.  
 
O processo de composição da 
dança-conto ou do conto dançado, 
será iniciado com a organização da 
narrativa em partes e destaque das 
partes do enredo que serão 
coreografadas.  
 
Todos os estudantes poderão 
participar da dramatização do 
conto, uma vez que, os momentos 
representados pela dança não 
impõe limites de participantes.  

Apreciação, pela comunidade escolar, da linguagem teatral 
dançada como forma de expressão e exploração                   
das possibilidades do corpo;  
 
Para o público alvo: composição das cenas, do espaço,  
das personagens na fusão de elementos rítmicos e gestuais 
para comunicar uma idéia; exploração da capacidade    
expressiva das crianças na utilização combinada de gestos, 
voz, corpo e ritmo na criação de uma imagem cênica.  
 
O resultado esperado e a resposta motivadora da idealiza-
ção deste projeto é o reconhecimento de características   
de um fazer artístico e cultural, quase que completamente, 
ignorado no contexto escolar: elementos da arte tradicional 
de alguns grupos africanos. 

STRAZZACAPPA-HERNANDEZ, Márcia. A educação 
e a fábrica de corpos: a dança na escola. Cad. CE-
DES v.21 n.53 Campinas abr. 2001. 
Sites pesquisados: 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA. Troupe Djembedom e 
convidados. Disponível em  http://www.mcb.sp.gov.br/
mcbItem.asp?
sMenu=P004&sTipo=3&sItem=705&sOrdem=1> Acesso 
em 01 de março de 2012. 
UFSC-TOCK.Muitamistura. Grupo Abayomi traz cultura 
afro-contemporânea ao festival. DCE da UFSC. Disponí-
vel em < http://ufsctock.com/muitamistura/artes-o-corpo/
perscussao-danca-afro/> Acesso em 03 de março de 2012. 
Vídeo: RÍTMO FOLI: Não há movimento sem ritmo – 10 
min. http://www.youtube.com/watch?v=zxeYSFAAh1A 



 

 

Passaporte Para a África  
Berço da Civilização e do Conhecimento  

Mostra Histórico - artístico -           
cultural dos povos africanos              
e afrodescendentes.  
 
Exposição:  
Galeria dos africanos, afrodescen-
dentes e afro-brasileiros ilustres      
ou de destaque nas diversas áreas   
do conhecimento humano. Patrice 
Lumumba, Kwame Nkrumah, Albert 
Luthuli, Nelson Mandela, Desmond 
Tutu, Luther King, Malcolm X, 
Zumbi dos Palmares, Carlos       
Gomes, Antônio Gonçalves Dias, 
Machado de Assis, Tobias Barreto, 
Nilo Peçanha, José Bernardino 
Bormann, José do Patrocínio,     
Abdias do Nascimento, Pelé,       
Joaquim Benedito Barbosa Gomes, 
Kabengele Munanga, Milton Santos, 
Kofi Annan, Barack Obama, Philip 
Emeagwali, Neil de Grasse Tyson, 
Bem Carson, Mestre Didi,  Gilberto 
Gil, Usain Bolt, Lewis Hamilton, 
dentre outros. E as mulheres: Auta 
de Souza, Luiza Mahin, Antonieta 
de Barros, Condoleeza Rice, Enedi-
na Alves Marques, Luislinda Valois, 
Marina Silva, Benedita da Silva, 
dentre outras.  
 
1º ANO TURMA ‘A’  
Mapa gigante na quadra de esportes 
retratando os grandes reinos de Áfri-
ca: do Congo, de Gana, Songai, 
Mali, Abomé, Achanti, Civilização 
Ioruba, Estado Zulu, com informa-
ções principais sobre cada reino.  
 
1º ANO TURMA ‘B’ 
Os conhecimentos africanos: Na 
matemática, medicina, construção, 
na forja, papiro, etc.; 
A religião africana; 
Barraca da culinária (vatapá, acara-
jé, caruru, angu e pamonha, tempe-

Apresentação da proposta 

Professor  Rubivan Rodrigues da 
Silveira - C.E. D. Pedro II - Campo 
Largo - PR 

Temática AFRO.  

Contato: rubivan87@gmail.com  

Fones: (41) 3649-4005 

3387-5187  /  9115-2157 

Objetivos  

Aprofundamento de aprendizagem; Mostrar a riqueza histórica e cultural        
dos povos africanos e seu legado e influência na América e Brasil. Entender      
a religião e refletir sobre a questão do amparo emocional e psicológico          
desempenhado pelos(as) videntes e por pais e mães de santo.  
 

ros verdes, dendê, feijão preto,          
inhame, quiabo, pimenta malagueta, 
etc.);  
Barraca do comércio e especiarias 
(pedras preciosas, marfim, almíscar, 
incensos, tecidos, grãos, âmbar, 
peles e penas, noz de cola,             
essências, conchas, etc.). 
 
1º ANO TURMA ‘C’ 
Influência africana na música brasi-
leira: sala decorada com imagens 
dos grandes mestres da música 
(Clementina de Jesus, Donga,     
Heitor dos Prazeres, Noite Ilustrada, 
Alaíde Costa, Gilberto Gil, Luis 
Melodia, Chico Cesar, Baden     
Powell, dentre outros), equipada 
com 10 aparelhos de CDs com fones 
de ouvido, para que o visitante ouça 
30 segundos de cada ritmo brasileiro 
oriundo da influência africana 
(samba, choro, chorinho, frevo etc.); 
 
2º ANO TURMA ‘A’  
Confecção dos passaportes de aces-
so à mostra e oficinas. Programa   
de rádio “África na veia” a ser    
apresentado ao vivo pelo sistema   
de som da escola durante o recreio.  
 
2º ANO TURMA ‘B’ 
Influência na língua.  
 
3º ANO TURMA ‘A’  
Confecção de máscaras em gesso    
e material explicativo sobre             
a função e importância da máscara 
nos rituais africanos.  
Confecção do mapa do Continente 
africano, demonstrando o Imperia-
lismo do século XIX e posterior 
processo de descolonização               
no século XX.  
Imagens de alguns países africanos 
na atualidade.  

3º ANO TURMA ‘B’ 
Confecção de máscaras em gesso. 
Barraca dos Búzios (representação). 
 
RECREAÇÃO:  
Jogos e brincadeiras africanas: cinco 
marias, pula corda, cama de gato, 
elástico, escravos de Jô, brincadeira 
de roda, etc. 
 
27/11 - Manhã lítero-musical : 
1. Abertura: Poesia Mãe África– 
(Yara Nazaré) –  Karen 2º ‘B’ -    
musica incidental  Abantwana 
2. Coreografia - Waka Waka –
Andressa, Anne, Beatriz, Bruno,  
Camila, Daniele, Elisângela, Gracieli, 
Sabrina, Wesley. 
3. Entrada de bandeiras dos países 
africanos e do Brasil ao centro. 
Nkosi Sikeleli Afrika (Xhosa e Zulu) 
coro. 
4. Morena Boloka (Sesotho) – coro. 
Roll Jordan Roll (negro spiritual  
autor desconhecido) coro. 
5. Berimbau (Baden Powell               
e Vinicius de Moraes) coro, percus-
são, coreografia e jogo de capoeiras. 
Violão: Vinicius 2º ‘B’; flauta;           
Cleverson 3º ‘A’. 
6. Dança Lundu - coreografia 
7. Poesia Leilão (Abelardo                   
Rodrigues) – declamação: Cezar  
Henrique 3º ‘B’ - música incidental 
O’ 8. Kinimbá – violão: prof Rubivan 
O’ Kinimbá (Francisco Ernani Braga) 
– solo: Elisabete 1º ‘A’ violão: prof. 
Rubivan 
9. Yemanjá (Nelson Ferreira e Luiz 
Luna) – solo: Cezar Henrique 3º ‘B’ 
violão: prof Rubivan 
10. Oh Happy Day (Edvin Hawkins 
Singers) –  coro. Violão:Vinicius 2º 
ano ‘B’; Baixo: Willian 2º’B’;           
Percussão Matheus 2º ‘A’ 
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Estratégias de ação 

Justificativa 

O presente projeto objetiva traba-
lhar a História, em consonância 
com a Lei 10.639/2003 que institui 
o Ensino da História e Cultura Afro
-Brasileira, de maneira contextuali-
zada por meio da música, dança e 
literatura, na perspectiva sócio-
construtivista de inclusão social e 
cultural como opção metodológica 
que considere a atuação do edu-
cando na construção de seu pró-
prio conhecimento, buscando valo-
rizar suas experiências, seus         
conhecimentos prévios e                
a interação professor aluno (PCN).  

Aulas teórico-expositivas                 
com indicação dos textos que          
compõem a base teórica, preparação 
do grupo vocal,  do grupo coreográ-
fico e de capoeiras, orientação           
na confecção dos passaportes,          
dos desenhos em grafite, das másca-
ras, da indumentária, dos mapas  
dos reinos da África,                              
do imperialismo e descolonização, 
da recreação, do programa de rádio 
“África na veia”. 

Metodologia 

empregada 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

Montagem de Mostra Histórico-
cultural e Musical a partir do tema 
“Passaporte para a África”                
por meio da música, dança, literatura 
e artes cênica e plástica. 

Perceber se os alunos: Explicitam        
o respeito à diversidade étnico-
racial, religiosa, cultural, social e 
econômica a partir do conhecimento 
dos processos históricos; Compreen-
dem a História como experiência 
social de sujeitos que constroem           
e participam do processo histórico. 

BRAGA, Francisco Ernani. O’ Kinim-
bá. Partitura. Disponível em http://
www. memphys. art.br/part_pdf/
iemanjah.pdf 
CHARTIER, Roger. A História Cultu-
ral: entre práticas e representações. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987. 
DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – Arte. SEED/
PR 
DIRETRIZES CURRICULARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – História. 
SEED/PR 
EDUCAÇÃO AFRICANIDADES 
BRASIL. MEC/SECAD UNB CEAD 
EDUCANDO PARA AS RELAÇÕES 
ETNICO-RACIAIS II. Secretaria de 
Estado da Educação – Curitiba: SEED/
PR, 2008. 
FERREIRA, Nelson. Yemanjá. Parti-
tura. Disponível em http://
www.memphys.art.br/part_pdf/
o_kinimbah.pdf 
LEAL, Hermes. Quilombo – Uma 
aventura no Vão das Almas. Mercur-
yo: São Paulo, 1995. 
NAZARÉ, Yara. Poesia Mãe África 
PROGRAMA ÉTICA E CIDADANIA: 
Construindo valores na escola e na 
sociedade: Relações étnico-raciais e 
de gênero, organização FAFE, Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. 
REVISTA DO EDUCADOR. Proje-
tos: guia prático para professores. 
Editora Lua, ano I Nº 04. 
REVISTA NOVA ESCOLA. África de 
todos nós, Ed. Abril: novembro de 
2005. 
REVISTA NOVA ESCOLA. Como 
trabalhar com projetos, Ed. Abril: Nº 
241 abril de 2011. 
RIBEIRO. Darcy. O Povo Brasileiro - 
A formação e o sentido do Brasil. 
Companhia das Letras: São Paulo 1995.  
RODRIGUES, Abelardo. Poesia Leilão 
SILVA, Alberto da Costa e. A enxada 
e a lança – a África antes dos portu-
gueses. Nova Fronteira. São Paulo, 
1996. 
SCHWARCZ, Lilian Moritz. Retrato 
em branco e negro: Companhia da 
Letras: São Paulo, 1987. 
SOUZA, Marina de Mello e. África e 
Brasil africano, São Paulo: Ática, 
2008. 
UNESCO, Secad/MEC. História Geral 
da África.org. J. Kizerbo. Brasília. 
UFSCar, 2010. 
Morena Boloka. Partitura.  
Desenhos em grafite (para a galeria dos 
africanos ilustres) 
 

 

MÃE ÁFRICA   

Yara Nazaré 

 

Mãe África plantada 

Ao sul do Mediterrâneo 

Linda nas tuas costas 

Verde na tua mata espessa 

E na imensidão de teus 

desertos 

 

Ao norte te vestes de branco 

Com nuances de negro 

Ao sul tua veste é preta 

Na riqueza da tua pele 

E nos teus dialetos 

 

Teu ar ameno e fresco 

Percorre teus campos abertos 

Atrai teus filhos nativos 

Para o interior de teu seio 

 

Um dia os exploradores 

Com a única preocupação 

De retirar tuas riquezas 

Deixaram em ti, marcas 

profundas 

Ao arrancar de teu colo 

Como simples mercadorias 

Teus filhos concebidos 

No teu ventre majestoso 

 

E em cada nação presentes 

Enriquecem com nobreza a 

cultura 

Na crença, na dança e nos 

costumes 

Na herança do sangue forte 

Na miscigenação das raças 

 

Deles herdamos o apelo d’alma 

Na dor da sofrida saudade 

Pois sem a própria vontade 

Deixaram a pátria distante 

 

Mas hoje, na beleza altaneira 

Festejam com todas as pompas 

O valor e a garra de uma raça 

 
 



 

 

A Capoeira como conteúdo  

da Educação Física escolar 

A presente proposta apresenta uma 
experiência de ensino e aprendizagem 
realizada com o conteúdo capoeira no 
âmbito da Educação Física escolar. A 
corrente apresentação pretende indi-
car uma propositura metodológica de 
trato com esse conhecimento no espa-
ço escolar. 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 
Professor Nilo Silva Pereira Netto - 
E. Balbina Pereira de Souza - 
Araucária - PR 

Temática AFRO.  

Contato: nilonetto@gmail.com  

Fone: (41) 88416167 

Objetivos  

Justificativa 

Os objetivos que constam no Contrato 
Pedagógico do corrente ano são:  
1) Conhecer, vivenciar, compreender 
suas dimensões históricas, sociais e 
culturais, do surgimento à contempo-
raneidade;  
2) Vivenciar seu acervo de fundamen-
tos, compreendendo sua constituição 
histórica; desenvolver seus movimen-
tos, a coordenação motora, o equilí-
brio, a expressão corporal, a esponta-
neidade;  
3) Desenvolver a adequação rítmica, a 
musicalização específica da capoeira, 
seus cantos, palmas, instrumentos;  
4) Desenvolver o respeito mútuo, o 
sentimento de coletividade e o reforço 
da identidade cultural brasileira. Ve-
nho trabalhando com esses objetivos 
nos últimos períodos por considerá-los 
essenciais e plenamente possíveis de 
serem alcançados nessa etapa do ensi-
no.  
 

A presente experiência procurou 
avançar na iniciação à sistematiza-
ção do conhecimento acerca da 
Cultura Corporal, mais especifica-
mente, da capoeira.  
 
Entendê-la na sua profundidade     
e complexidade histórica não é 
apenas possível para o Ensino Fun-
damental, mas vital para esse nível 
de ensino, que com a ajuda               
dessa reflexão, poderá transcender 
da superficial repetição do gestual 
motor capoeirístico.  
 
Facilitar a emergência desse conte-
údo nas aulas de Educação Física 
se faz fundamental na busca pela 
garantia da apropriação do conhe-
cimento humano pelo alunado, 
função central da escola pública.  
É o que a justifica. 

O trabalho com o conteúdo lutas foi 
desenvolvido a partir de um material 
didático produzido por mim envol-
vendo o trato com os conhecimentos 
da temática da capoeira no âmbito 
da Educação Física escolar.  
 
O material intitulado “Capoeira: de 
manifestação marginal à expressão 
da cultura brasileira” aborda essa 
manifestação da cultura corporal a 
partir de determinada problematiza-
ção, qual seja, que caminho e quais 
as peculiaridades do mesmo no de-
senvolvimento histórico dessa ex-
pressão cultural – partindo da mar-
ginalidade, passando pela criminali-
zação, chegando ao período de li-
berdade e reconhecimento nacional. 
 
Uma primeira versão desse material 
foi socializada no contexto da Rede 
Estadual de Educação no formato 
FOLHAS.  
 
Outra versão encontra-se no prelo, 
prestes a ser publicada por uma 
editora da cidade de Curitiba.  
 
A versão utilizada aqui é ampliada, 
conta com um desenvolvimento a 
partir da primeira publicação, mas 
avança trazendo outras informações, 
manual do professor e comentários 
sobre as atividades do capítulo. 
 

Nessa unidade educacional, 
desde minha entrada como 

docente há quatro anos, 
tenho trabalhado na 

disciplina de Educação Física 
com os conteúdos capoeira, 

dança, jogos africanos, rugby 
e outros em que são possíveis 

e imprescindíveis                    
as discussões acerca                  

da educação étnicorracial.  
Na escola em geral, temos 

marcado o dia 20 de 
novembro – inserido em 

calendário – como uma data 
para memorar a resistência   
e contribuição africana para 
nossa cultura com atividades 

envolvendo apresentações 
das produções dos alunos em 
relação ao tema, convidando 

a comunidade para 
participação.     

 

Referências 

COLETIVO DE AUTORES. Meto-
dologia do Ensino da Educação Físi-
ca. São Paulo. Cortez, 1992.  
 
PEREIRA NETTO, Nilo Silva. Ca-
poeira: de manifestação marginal à 
expressão da cultura brasileira, 2011. 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e de-
mocracia. Campinas: Autores Asso-
ciados, 2003. 
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Metodologia empregada 

Critérios de avaliação 

O encaminhamento toma a abordagem 
crítico-superadora como fundamento, 
sendo assim, tem-se como ponto de 
partida a prática social (SAVIANI, 
2003), momento no qual se identifica 
no alunado sua aproximação com o 
conteúdo.  
 
Como as turmas fizeram parte de tra-
balhos anteriores, pode-se avançar na 
direção de um aprofundamento sobre a 
temática. Perseguindo a problematiza-
ção anunciada, na instrumentalização 
(SAVIANI, 2003) do alunado, buscou-
se sistematizar o histórico da capoei-
ra a partir de três fases:  
 
1) O surgimento no Brasil escravocra-
ta;  
2) A criminalização no pós-abolição;  
3) A liberdade a partir da Era Vargas.  
 
A movimentação da capoeira foi ana-
lisada e praticada a partir de dois con-
dicionantes, o histórico e o rítmico. E 
assim, trabalhou-se com os golpes, 
esquivas e movimentos acrobáticos 
procurando desvelar seu significado 
ancestral e sua adequação à musicali-

dade específica. Nesse aspecto, as 
atividades foram desenvolvidas com o 
estudo por meio de vivências dos mo-
vimentos de forma individual – procu-
rando a referência na demonstração 
docente – e na forma de duplas, na 
qual se compõem sequências de movi-
mentos buscando constituir o jogo da 
capoeira.  
Tais conjuntos de movimentos permi-
tem o resgate da contribuição de im-
portantes mestres de capoeira – a 
exemplo de Pastinha e Bimba – pois se 
utilizavam dessa estratégia de ensino, 
que sistematizando-as ou não, os mes-
tres sequenciavam golpes, esquivas, 
entradas, passagens e outras ações, no 
intuito de consagrar a formação do 
capoeirista.  
 
No trabalho com os instrumentos 
musicais – berimbaus, pandeiro, ata-
baque tradicional e agogô de castanha 
– além da identificação dos mesmos 
por meio da execução e experimenta-
ção, também se contou com a audição 
de músicas e exibição de vídeos que 
apresentavam rodas de capoeira diver-
sas – rodas em academias, praças pú-

blicas e outros espaços.  
A roda de capoeira foi tomada como 
espaço de síntese, fase de catarse 
(SAVIANI, 2003), no qual o aprendi-
zado – apreensão dos conteúdos – é 
demonstrado corporal e conceitual-
mente. Nesse espaço, além da signifi-
cação simbólica e ritualística que é 
ensinada ao alunado, cria-se um mo-
mento de expressão criativa do corpo, 
que cria sequências próprias e espontâ-
neas baseadas nos fundamentos interi-
orizados pelos participantes.  
 
Esse trabalho contou ainda com a me-
diação constante do espaço virtual. A 
partir da criação do site do professor – 
no qual foram postadas indicações de 
atividades, textos, vídeos, imagens, 
sínteses das aulas, jogos e outras ques-
tões – os estudantes puderam ter mais 
um instrumento de aporte pedagógico 
e mais um espaço de comunicação 
entre alunos e docente. 

Nessa experiência, lançamos mão dos seguintes instrumen-
tos e critérios avaliativos:  
 
1) Questionário sobre a capoeira, envolvendo questões 

como histórico, construção de sequências, ritmos e 
outros assuntos.   

2) Observação do processo de apropriação do acervo de 
movimentos da capoeira, com apresentação dos mes-
mos na forma de jogo de capoeira no interior da ro-
da.  

3) Identificação de características da roda de capoeira 
em vídeos com registro em caderno.  

4) Pesquisa sobre os temas: fases históricas da capoeira, 

mestres consagrados, instrumentos e música, roda da 
capoeira e tombamento. Essa pesquisa deveria ser sin-
tetizada na forma de cartaz e apresentada oralmente às 
turmas. Da apresentação seguiram debates sobre os 
temas da esportivização da capoeira, valorização da 
cultura afro-brasileira e outros.  

5) Auto-avaliação, na qual o estudante descreve por meio 
de texto a percepção que possuiu sobre seu próprio 
processo de ensino, atribuindo valor à sua inserção no 
mesmo.  

6) Atividade descritiva de retomada de conceitos, realiza-
da posteriormente às recuperações de estudos. 

 

msnilonetto.blogspot.com 
por uma educação física  
cheia de sentido 

"Capoeira é luta de bailarinos. É dança de gladiadores. É duelo de camaradas.  
É jogo, é bailado, é disputa  -  simbiose perfeita de força e ritmo, poesia e agilidade.  
Única em que os  movimentos são comandados pela música e pelo canto.  
A submissão da força ao ritmo. Da violência à melodia. A sublimação dos antagonismos.  
Na Capoeira, os contendores não são adversários, são ‘camaradas’. Não lutam, fingem lutar. 
Procuram  -  genialmente  -  dar a visão artística de um combate"  

(DIAS GOMES) 



 

 

TamborErê  
Batuque na Escola  

O Projeto TamborErê - Batuque 
na Escola é uma oficina de Percus-
são e Ritmos afro-brasileiros que 
acontece desde 2009 e já beneficiou 
até agora mais de 80 crianças e jo-
vens do ensino fundamental do C. 
E. Prof. Algacyr Munhoz Maeder 
Sobrinho. O nome TamborErê fala 
do projeto: Tambor -  instrumento 
de percussão ancestral e Erê, que 
significa ‘Criança’, em dialeto    
Iorubá. Devido à grande aceitação   
e envolvimento da comunidade, em 
2012 também buscamos inserir 
(periodicamente) oficinas de Danças 
Brasileiras, na intenção de ampliar o 
projeto e ofertar mais vagas. 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Professores Nelson Sebastião 
Martins Jr. E Dilma Silva do 
Nascimento - C. E. Prof. Algacyr 
Munhoz Maeder Sobrinho - 
Curitiba - PR 

Temática AFRO.  

Contato: 
n_sebastiao@hotmail.com 

Fone: (41) 9613-5404 

Objetivos  Justificativa 

-Desenvolver a musicalidade e o 
senso rítmico através da percussão, 
do canto e da dança popular;  
-Promover um espaço para             
o exercício da coletividade, escuta, 
concentração, respeito mútuo,  
responsabilidade, disciplina,     
cooperação, pertença                      
e fortalecimento da auto-estima;  
-Ampliar a oficina com aulas       
de Danças Brasileiras;  
-Propiciar uma alternativa para   
que os alunos em situação de vul-
nerabilidade social da comunidade 
se envolvam em projetos e ativida-
des vinculadas à educação, arte      
e cultura;  
-Proporcionar reflexão sobre diver-
sidade cultural, a pluralidade étnico
-racial e sobre a importância de 
conhecer e respeitar as tradições     
e costumes dos diferentes povos  
do nosso país;  
-Despertar a curiosidade,                 
o interesse e a admiração pela  
cultura e pelas artes afro-
brasileiras, reconhecendo a si   
mesmo e aos outros neste contexto; 

É necessário conscientizar nossos 
jovens sobre a importância           
de conhecer e se relacionar com     
a música de raiz do Brasil.            
O trabalho com as manifestações 
tradicionais e suas artes possibilita 
aos jovens visualizar a rica contri-
buição e presença do africano na 
construção do país e de nosso po-
vo. Facilitar o contato das crianças 
com estas culturas é falar de, fes-
tas, batuques, brincadeiras, vozes, 
mastros, olhares, cores, trabalho, 
risos, danças, fé, história, união      
e alegrias. Sabemos que cada vez 
mais é necessário disponibilizar 
opções de lazer, cultura, arte            
e educação nas escolas e centros 
comunitários. Conhecer as várias 
faces do Brasil, saber da importân-
cia das tradições e dos conheci-
mentos de nossos ancestrais é uma 
forma de preservar nossa identida-
de brasileira. Afinal, um país que 
não se reconhece, não se faz dono 
de sua cultura e não respeita sua 
própria história, jamais será um 
país forte e desenvolvido. Desta 
forma, este projeto busca contribuir 
ao promover um espaço de diálogo 
e troca sobre estas tradições e,  
assim, ajudar a formar pessoas 
mais reflexivas, participativas        
e conscientes da importância         
de conhecer, cuidar e valorizar 
nossas raízes culturais. 

Desenvolver conteúdos e temas 
relacionados às artes e culturas afro-
brasileiras a fim de sensibilizar os 
alunos por meio da música, do canto 
e dos tambores. As Congadas, Ma-
racatus, Sambas e Bumba-Bois, seus 
instrumentos, indumentárias e ou-
tras formas de arte são trabalhados 
em relação direta com seus contex-
tos históricos e sócio-culturais na 
intenção de aproximar cada vez 
mais as crianças deste universo e 
seus desdobramentos. 

Metodologia 

empregada 

Critérios                 

 de avaliação 

- Pesquisa teórica e sonora  
- Textos, sites, vídeos, fotos, CD, 
depoimentos, etc.;  
-Jogos, brincadeiras e dinâmicas  
de ritmo, voz e corpo;  
-Improvisações rítmicas, ensaios, 
formação de bloco e movimenta-
ção;  
-Criação de versos, batuques           
e músicas, com enfoque                  
e valorização da tradição oral;  
-Discussões e problematizações 
acerca da prática e da teoria;  
-Construção e utilização de instru-
mentos produzidos com materiais 
alternativos (chocalhos, batuques 
de latas, etc); 
- Apresentações para a comunidade 
e em outras escolas como forma   
de socializar, incentivar e motivar 
os alunos. 

A participação, presença, interes-
se, assiduidade e envolvimentos 
nas atividades e aulas são os prin-
cipais critérios de avaliação.  
Também é possível observar         
a evolução musical e rítmica         
dos alunos e perceber mudanças 
de postura mais ou menos           
significativas frente aos temas 
abordados. 
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Encontramos dificuldades relacionadas a falta de estrutura, de 
materiais e de apoio financeiro. Também enfrentamos todos  
os anos obstáculos relacionadas ao preconceito racial, cultural 
e religioso por parte de algumas famílias, professores e alunos. 
Busca-se frente a isto envolver e acolher as famílias e a 
comunidade nas atividades. Por meio da música, aos poucos 
conseguimos quebrar alguns pré-conceitos enraizados e 
convidamos os pais a estarem cada vez mais presentes, 
dialogando e compartilhando os resultados com a 
comunidade. A visibilidade alcançada após a premiação no 
ORIRERE 2011 motivou mais os alunos, portanto a demanda 
também aumentou. Neste ano de 2012, um dos maiores 
desafios é ampliar as oficinas, qualificar e intensificar as ações 
e ofertar mais vagas para a comunidade, mesmo que ainda 
sem patrocínio e apoiadores oficiais. 

Referências 

-BENTO, Maria Aparecida da Silva. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações raciais. São Paulo: Ática , 1998. 
-HERNANDEZ, Leila Leite. A Africa na sala de aula. Visita a História Contemporânea. São Paulo: Selo negro, 2005. 
-PANTOJA, Selma. Entre Africas e Brasil. Brasilia: Paralelo 12, 2001 
-RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Cia. Da letras, 1995. 
-GONZALES, Lélia. Festas Populares no Brasil. INDEX, s/d. 
-VERGER, Pierre. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. Salvador: Corrupio, 1981.g. 
-CARNEIRO DA CUNHA, Marianno. Arte afro-brasileira. In: ZANINI, Walter (Ed.). História geral da arte no Brasil, vol. 
II. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983[a.1980]. p. 973-1033. 
-RAMOS, Arthur. Arte negra no Brasil. Cultura, Brasília, v. 1, n. 2, p. 189-212, 1949. 
-______________. Aspectos da iconografia afro-brasileira. Revista Brasileira de Cultura, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, p. 64-
77, 1976.  
www.acordacultura.org 
www.mundomelhor.com.br 

Após premiação  
no ORIRERE 2011,  

o projeto ganhou  
ainda mais credibilidade  

na comunidade e com isso 
 a visibilidade, o interesse     
e a demanda aumentaram.  

Outros profissionais e alunos  
se aproximaram do projeto, 

que ganhou mais espaço, 
sala para guardar os 

instrumentos e oficinas 
periódicas de Danças 

Brasileiras.  

Devido à mobilização e interesse 
gerados pelas atividades           
do projeto, desde 2011 também 
conseguimos iniciar um grupo  
de estudos para discutir 
possíveis caminhos na educação 
para as relações étnico-raciais. 
O grupo conta atualmente com 
cerca de 07 profissionais e tem  
a intenção de fomentar esta 
discussão em nosso ambiente 
escolar. Entre as ações 
realizadas pelo grupo, destaca-se 
a visita feita ainda em 2011 à 
aldeia indígena Guarani Araçaí, 
em Piraquara, com alunos dos 
6ºs anos do colégio. 

Foto Acervo Humaita. 



 

 

A África em mim  

É uma proposta de intervenção que 
visa desenvolver nos alunos a valo-
rização da sua identidade, o respeito 
para com os demais, assim como o 
conhecimento e a valorização da 
cultura Africana, uma vez que se fez 
necessária devido à baixa autoesti-
ma e preconceitos evidentes  na 
turma do Pré II C ficando evidente 
quando começaram a se comparar 
com alunos da novela ‘Carrossel’, 
novela de grande audiência do pú-
blico infantil. Meus alunos se com-
paravam com cada um dos persona-
gens, menos com o personagem 
“Cirilo”, nem os alunos de descen-
dência negra gostavam da compara-
ção. Diante do exposto, a finalidade 
do projeto foi a de promover ações 
que favorecessem a quebra de para-
digma do negro escravizado, subor-
dinado e maltratado, e, sobretudo, 
favorecer a valorização da cultura 
afro-brasileira, explicitando sua 
riqueza, pois conforme Marcus Mo-
siah Garvey “Um povo que não 
conhece sua história e a sua cultura 
é como uma árvore sem raiz”.  

O projeto ocorreu de forma lúdica e 
por meio da literatura infantil com a 
temática, onde procurei mostrar para 
os alunos o quanto é bom e impor-
tante ser diferente, cada um com 
suas peculiaridades, assim como 
conhecer um pouquinho da cultura 
afro – brasileira.  

Apresentação           

da proposta 
Estratégias de ação 

Professoras Miria da Rosa Colis e 
Josiane de Jesus Silva - CMEI 
Ângela Maria Trevisan - Campina 
Grande do Sul - PR 

Temática AFRO. 

Contato: miria.colis@bol.com.br 

Fone: (41) 8489-3130 

Objetivos  Justificativa 

Administrar as diferenças entre    
os educandos valorizando positiva-
mente a identidade, as característi-
cas físicas que os tornam únicos; 
construir valores, tornando-os cida-
dãos capazes de compreender sua 
origem, sua descendência,              
a cultura em que estão inseridos;  
formar cidadãos críticos, autôno-
mos e conscientes buscando           
erradicar o racismo e a discrimina-
ção por meio do desenvolvimento 
do respeito mútuo.  

As desigualdades socioeconômicas, 
o preconceito e a discriminação 
contra os negros estão presentes   
na sociedade brasileira.                     
Isto dificulta a sua formação em 
uma sociedade mais justa.             
Na escola, a história do povo         
africano é tradicionalmente            
representada com foco implícito  
na exploração e desvalorização      
da população negra, o que contri-
bui para que o aluno desenvolva 
aspectos negativos sobre sua etnia 
o que resulta em baixa autoestima, 
não aceitação e não reconhecimen-
to de sua origem e características. 
Consequentemente, acaba por des-
conhecer a sua história e a luta pela 
mudança na sociedade com o intui-
to de recuperar seus direitos e   
oportunidades.  
 Pesquisa com os pais;  

Literatura infantil;  
Vídeo informativo sobre a África;  
Oficina de brinquedos                    
e brincadeiras africanas;  
Confecção de maquete; 
Experiências e experimentação      
de elementos da cultura africana;  
Confecção de cartazes                         
e distribuição de folders.  

“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 

 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

Através da observação e reflexão 
diária, buscando ressaltar a cons-
trução de valores e princípios       
de autonomia, contribuindo para    
a formação do sujeito consciente, 
responsável e solidário.  

Especial consciência negra http://
meus trabalhos pedagogicos. blogs-
pot. com. br/ Livros  
Literatura infantil: Diversidade de 
Ana Belinky; Meninas Negras de 
Madu Costa; Menina Bonita do 
Laço de Fita de Ana Maria Macha-
do; Minha Família é Colorida de 
Georgina Martins. 
Vídeo “África” globoreporter. glo-
bo. com  
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Metodologia empregada 

Iniciamos com a leitura do livro 
“Diversidade”, que nos permitiu   
refletir nas características de cada um 
após realizarem um auto-retrato. Em 
outra aula, deixei uma caixa em cima 
da minha mesa e, no quadro, figuras 
representativas aguçando a curiosida-
de dos pequenos. Abri a caixa e, para 
a surpresa de todos, era uma linda 
boneca preta feita de pano. Com ela 
estava o livro “A Bonequinha Preta”. 
Após a historia, falei que a boneca irá 
acompanhar cada aluno em suas resi-
dências e, durante esse período, eles 
irão registrar por meio de desenho 
tudo o que fizeram juntos. Realiza-
mos, com a ajuda dos funcionários, a 
escolha do nome da amiguinha 
(Lisa). Os pais também confecciona-
ram lindas bonecas pretas de diversos 
materiais, que ficaram em exposição 
na sala. Com o auxilio de fantoches 
realizamos a leitura “Menina Bonita 
do Laço de Fita”. Todos ficaram 
deslumbrados com o coelho por a-
char a menina a pessoa mais linda 
que ele já havia visto. Então observei 
que os alunos, que haviam feito o 
comentário sobre o personagem 
“Cirilo” no inicio deste relato, come-
çaram a perceber o quanto são impor-
tantes e que a beleza não está condi-
cionada à cor da pele, seja ela branca, 
parda ou negra. Descobrimos que 
parecemos com os nossos pais, repre-
sentando por meio de desenho a pes-
soa com quem se acham parecidos. 
Apresentamos a peça “Menina bonita 
do laço de fita” para todos da institui-
ção. Realizamos a leitura da historia 
“Minha família é colorida” que fala 
do menino Ângelo, que se indagava 
por seu cabelo não voar mostrando a 
miscigenação em sua família. Pedi-
mos fotos da família e confecciona-
mos cartazes, levando-os a perceber 
que somos parecidos com nossos 
familiares. Realizamos pesquisa com 

o intuito de saber a descendência dos 
alunos e, para surpresa, a maioria 
apresenta descendência negra em sua 
árvore genealógica. Comentamos que 
somos diferentes e, ao mesmo tempo, 
iguais, pois carregamos traços do 
povo africano, que deu origem às 
nossas características, como cor da 
pele, cabelo, olhos, boca, nariz. En-
tão contamos a historia das “Meninas 
Pretas” a qual fala de três meninas 
negras que trazem consigo traços 
físicos e culturais do povo africano e 
demonstram paixão pelo seu país de 
origem. Por meio dessa história, ini-
ciamos a exploração das riquezas da 
cultura africana. Apresentamos aos 
alunos a bandeira da África do Sul e 
o significado de cada cor, ressaltando 
que o povo africano é um povo bata-
lhador. Confeccionamos a bandeira 
da África com colagem de bolinha de 
papel crepom. Na culinária, realiza-
mos pesquisa a fim de saber se algu-
ma família conhecia alguma receita 
africana. A mãe de um aluno nos 
enviou a receita do bolo de côco. 
Fizemos o bolo em sala, que ficou 
saboroso, com gosto de quindim, 
enviamos para os pais a cópia desta 
receita e um livrinho com outras re-
ceitas. Assistimos um documentário 
sobre a África, que mostrava a cultu-
ra do povo africano, principalmente a 
vestimenta. Comentamos que as rou-
pas são alegres e coloridas, assim 
como a sua bandeira. Confecciona-
mos um cartaz com desenhos das 
vestimentas pintadas de acordo com 
o gosto de cada um. Realizamos um 
desfile a fim de prestigiar  a beleza 
africana, no qual apresentaram vesti-
mentas e acessórios africanos, como 
pulseiras  e colares coloridos, uns 
enviados pelos pais e outras confec-
cionados de  jornal. Ficou uma graça! 
Falamos sobre máscaras africanas e 
expliquei que as máscaras são usadas 

em diversas situações, como em ceri-
mônias, simbolizando a transforma-
ção. Confeccionamos então máscaras 
com massa de modelar e pintura em 
papel sulfite. Falamos da mandala, 
que faz parte da crença africana, ex-
plicando que é um círculo de energia 
usado para equilíbrio da alma e cor-
po, livrando-os de doenças e mau 
agouro. Confeccionamos móbiles de 
mandalas pintadas pelos alunos de 
acordo com seu sentimento, confor-
me afirma a cultura africana. Repro-
duzimos as brincadeiras africanas, 
como a mancala e a matacuzana. No 
início, apresentaram dificuldades, 
mas hoje aprenderam as regras do 
jogo. Confeccionamos a boneca de 
nó africana abayomis, usada como 
amuleto. Realizamos a releitura da 
obra “Escola de capoeira,” de Lour-
des de Deus, que mostra capoeiristas 
jogando capoeira na roda, um jogo 
que faz parte da cultura afro-
brasileira. Os alunos ilustraram a 
obra por meio de desenho.             
Apresentamos instrumentos de ori-
gem africana, como atabaque, agogô, 
afoxé, cuíca e berimbau.                     
Confeccionamos alguns destes ins-
trumentos com sucata.                         
Com intuito de valorização das          
pessoas afrodescendentes, apresentei 
figuras e fotos de várias pessoas  
famosas de origem negra, uma das 
fotos era do ex-secretário de governo 
do nosso município, o Sr. Pedro  
Zulu. Salientei que para ser bem  
sucedido na vida não importa a etnia, 
o importante é a determinação,            
o respeito ao próximo, amar e            
se valorizar como ser humano.           
Realizamos uma passeata pela            
comunidade a fim de conscientizar    
a população sobre a valorização            
da cultura afro-brasileira, assim           
como a erradicação do preconceito.  
 

Realizando a entrega dos folders e conscientizando a comunidade (Foto Miria da Rosa Colis) 
 

 



 

 

Projeto Étnico-Racial 

Problemática: Como levar                
o educador a pensar menos               
a diversidade, para sentir mais          
e ser sentida?  

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Professora Letícia Maria dos 
Santos Reis Cavanha - CMEI Dedo 
Mágico, Pinhais - PR  

Temática AFRO.  

Contato:  lemsr@ig.com.br   
 
Fone: (41) 9203-4265 

Objetivos  

Justificativa 

Abordar e ajudar as crianças a enten-
der as diferentes texturas de cabelo, 
cor de pele, etc. 
Explorar e promover atividades sobre 
a diversidade de crianças e suas ativi-
dades no mundo, brincadeiras, canti-
gas, histórias, roupas, escolas, comi-
das, etc.  
Promover situações nas quais as cri-
anças possam compreender que as 
diferenças não significam inferiorida-
de.  
Construir estratégias que possam 
promover a construção positiva da 
autoestima das crianças negras em 
diferentes posições sociais. 
Utilizar livros e vídeos infantis cujos 
personagens estejam representados 
em diferentes culturas e situações 
sociais. 
Avaliar e registrar com instrumentos 
as atividades realizadas com as crian-
ças por meio de roda de conversa, de 
desenhos e reflexão sobre suas atitu-
des. 
Aprender a valorizar os potenciais de 
cada um. 
Fomentar o respeito e os valores que 
favorecem a convivência e a coopera-
ção com os demais. 
 

denadora do Programa Formar em 
Rede, do Instituto Avisa Lá e sele-
cionadora do Prêmio Victor Civita. 
"Ele deve atuar como um verdadei-
ro agente de promoção da diversi-
dade," diz.  
Para que isso aconteça, a creche 
precisa ser transformada em um 
ambiente de aprendizagem da di-
versidade étnico-racial, que estimu-
le os pequenos a buscar suas pró-
prias histórias e a conhecer as ori-
gens dos colegas. "Estimular a 
participação das crianças em ativi-
dades que envolvam brincadeiras, 
jogos e canções que remetam às 
tradições culturais de suas comuni-
dades e de outros grupos são boas 
estratégias", diz Clélia.  
Segundo a educadora, a organiza-
ção dos espaços também deve valo-
rizar a diversidade. Ações simples 
como pendurar imagens de perso-
nagens negros nas paredes, adquirir 
alguns livros com personagens de 
origens africanas, ter bonecos ne-
gros na brinquedoteca e passar 
filmes infantis com personagens 
negros para as crianças podem 
ajudar na formação de cidadãos 
mais conscientes e agentes no com-
bate ao preconceito. 

Eixos: 
1. Construção da identidade   

e da autonomia; 
2. Oralidade e relação com     

a linguagem escrita; 
3. Construção de noções       

de matemática; 
4. Arte; 
5. Movimento; 
6. Relação com o mundo  

físico e natural; 
7. Relação com o mundo  

social e histórico-cultural; 
8. Filosofia; 
 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

A partir da participação, pesquisa e 
envolvimento de toda a equipe de 
educadores e educandos do CMEI. 
 

Livros de literatura, fantoches, 
papéis diversos, tinta, lã, EVA, 
TNT, bandinha, tesoura, CDS, 
aparelho de som, data-show e note-
book. 

O projeto sobre a temática da di-
versidade étnico-racial é muitas 
vezes tomado como tema secundá-
rio, menos importante, desvincula-
do da política educacional. No 
entanto, a alteração da Lei de Dire-
trizes e Bases pelas leis 
10.639/2003 e 11.645/2008 incluiu 
a diversidade como conteúdo es-
sencial da educação. A diversidade 
não representa um conteúdo que 
interessa apenas aos negros ou 
indígenas: tem a ver diretamente 
com a qualidade da educação e, 
portanto, diz respeito à toda socie-
dade. A diversidade trata dos afetos 
e das atitudes. Está no território de 
aceitação do que é considerado 
“diferente”, “diverso”. 
Na Educação Infantil, o essencial é 
apresentar a diversidade, pois du-
rante o período em que frequentam 
a creche ou a pré-escola, as crian-
ças estão construindo suas identi-
dades. Por isso, desde os primeiros 
anos de escolaridade, os alunos já 
precisam entender que são diferen-
tes uns dos outros e que essa diver-
sidade decorre de uma ideia de 
complementaridade. "É função do 
educador ajudar as crianças a lidar 
com elas mesmas e fortalecer a 
formação de suas próprias identida-
des", explica Clélia Cortez, Coor-
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Metodologia empregada 

A partir da leitura da obra “África 
de Dona Biá,” de Fábio Gonçalves 
Ferreira, abordar o tema na roda   
de conversação, apresentando        
as diferenças entre as pessoas,    
costumes e geografia dos países.  
 
Para isso o educador deverá ter lido 
o texto “Bem-vindo à África”,         
da revista Ciência Hoje. 
 
Nessa faixa etária as crianças      
aprendem muito pelo visual e pela 
vivência, assim a educadora deverá 
organizar pequenos grupos para 
explorar o espaço diversidade, 
construído no saguão do CMEI.  
 
Lá podemos dramatizar histórias 
com fantoches, retomando a história 
“A África de Dona Biá.” Dessa 
forma o conteúdo do texto fica mais 
próximo das crianças. 
 
Explorar na brinquedoteca do 
CMEI a diversidade de bonecas 
enfatizando que nem todas são  
iguais, umas brancas, outras negras.  
 
Retornar a sala de atividades e levar 
as crianças a se observarem no es-
pelho, percebendo as diferenças 
entre elas. 
A partir dessas vivências, entregar 

as crianças uma folha de papel sul-
fite, com um círculo no centro e 
solicitar que se representem, fazen-
do seu autorretrato.  
 
Para isso, o educador deverá explo-
rar bem o tema e fazer o seu retrato 
primeiramente, mostrando às crian-
ças como realizar e enriquecer com 
detalhes.  
 
Aqui o educador poderá utilizar 
outros materiais para incrementar 
sua obra, como lã, tinta, colagem. 
 
Contar às crianças que um famoso 
compositor brasileiro também era 
negro. Seu nome é Pixinguinha.  
 
Levar as crianças ao saguão para a 
leitura da sua história de vida, que 
foi digitalizada, retirada do livro 
“Histórias da música popular brasi-
leira,” e será passada no data-show. 
 
Na sala de atividades o educador irá 
apresentar a música “Peixinhos do 
mar”.  
 
Após as crianças terem aprendido a 
melodia, o educador levará para a 
sala os tambores da bandinha,   
dispostos no saguão e, ao ritmo da 
música (com orientação do educa-

dor) duas a duas as crianças baterão 
no tambor seguindo o ritmo. 
 
Realizar a atividade “Como são     
as suas linhas?” na qual cada crian-
ça fará a impressão da digital            
do seu polegar e nele representará 
sua fisionomia. 
 
Além desses encaminhamentos 
metodológicos, o educador tem 
autonomia para desenvolver outras 
estratégias para desenvolver o tra-
balho sobre o tema diversidade. 
 
Para dinamizar o trabalho com a 
diversidade no CMEI, cada turma 
ficará responsável por desenvolver 
uma atividade extra sobre o tema 
sendo: 
 
Maternal II A: Costumes ciganos 
Maternal II B: Frutas da África 
Maternal III A: Releitura da obra o 
“Menino Marrom” 
Maternal III B: Vestimentas 
Maternal III C: Personalidades  
negras 
Pré I A: Jogos e brincadeiras 
Pré I C: Culinária 
Pré I D: Dança 
Pré I E: Releitura de personalidades 
do Paraná. 
 
 

Barbie Black e Aula de Percussão. 
Acervo Humaita. 



 

 

É tão lindo 

CMEI Jardim Paraná, Curitiba - PR 

Temática AFRO.  

Contato: pulcina.m@gmail.com  
(41) 3434-2986 
tania.chuves@gmail.com           
(41) 9924-9932 

Objetivos  Justificativa 

- Sensibilizar os professores/
educadores sobre a importância 
de abordar o tema sistematica-
mente e não apenas em ocasiões 
especiais, bem como, conhecer 
os materiais disponibilizados na 
unidade para aprofundamento 
teórico e sugestão de encami-
nhamentos teórico-
metodológicos a serem aborda-
dos no planejamento com as 
crianças.  
 
-Incentivar as crianças                 
a perceberem sua identidade      
e conviverem com as diferenças 
com naturalidade. 
 
-Convidar a comunidade atendi-
da a refletir sobre os seus direi-
tos enquanto cidadãos,  muitas 
vezes excluídos, em função de 
classe social, gênero, etnia e 
outros. 

O projeto intitulado “É tão lindo” 
nasceu da necessidade de apro-
fundamento sobre as questões 
étnico-raciais.  
 
A diretora participou de um curso 
sobre o tema ofertado pelo MEC 
“A cor da Cultura”, trouxe o ma-
terial para unidade e socializou 
com o grupo.  
 
A equipe administrativa pedagó-
gica analisando os planejamentos 
e práticas cotidianas percebeu que 
o tema estava sendo tratado espo-
radicamente nas salas.  
 
Também observou que, diante de 
situações de preconceito/racismo 
advindos das próprias crianças e 
comunidade, não eram feitas me-
diações educativas consistentes.  
E estas manifestações foram mais 
agravantes no quesito cabelo e 
religiosidade.  
 
Assim sendo, as próprias crianças 
negras encontravam dificuldade 
para assumir sua identidade. Estes 
episódios impulsionaram a propor 
um trabalho coletivo envolvendo 
as três turmas: berçário, maternal 
e pré.  
 

Referências 

Regimento do CMEI Jardim 
Paraná 
KIT A COR DA CULTURA 
Lei 10.639/03 
http://www.vagalume.com.br/a-
turma-do-balao-magico/e-tao-

Educadoras/professoras se 

sensibilizaram, pesquisaram 

e encontraram alternativas 

criativas para trabalhar a 

temática com crianças 

pequenas. Foi uma 

oportunidade de repensar 

seus próprios valores. 

Crianças se reconheceram se 

identificando com suas 

origens étnicas, expressando-

se através da fala e do 

desenho. 

Todo esse envolvimento 

culminou com a mostra “É 

tão lindo não precisa mudar” 

onde a comunidade apreciou 

as aprendizagens das 

crianças através das 

apresentações que fizeram, 

após terem sido envolvidas 

em práticas significativas, 

para além da denúncia, 

focadas na valorização 

cultural e respeito pelas 

diferenças. 

Foto de Ktito e Flávia, acervo Humaita 
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Estratégias de ação 

Para realização do projeto, o primeiro 
passo foi a sensibilização do grupo     
de profissionais, que aconteceu numa 
reunião pedagógica, onde foi apresenta-
da a música “Estamos chegando,”   
contida na missa do quilombo,               
de autoria de Milton Nascimento.  
 
Após sugerimos um pequeno projeto 
que consistia em apresentar o tema    
em sala durante um mês através do uso 
de artes, literatura e atividades           
permanentes.  
 
A socialização dos trabalhos deveria  
ser feita para todo o CMEI com relato  
e apresentação das atividades desenvol-
vidas. A culminância seria uma amostra 
do trabalho para os familiares.  
 
A proposta foi acatada pelo grupo. Na 
semana pedagógica foi disponibilizado 
o material “A cor da cultura” para ser 
apreciado. Assistiram a um vídeo com  
a contação de algumas histórias infantis 
sobre o tema. Gostaram muito da 
“Menina bonita do laço de fita”                 
e motivaram-se para iniciar o trabalho.  
 
O título do projeto sugerido pelo grupo 
foi a música tema utilizado no berçário 
“É tão lindo” da autoria de: Al Kasha / 
J.Hirschom / Edgard Poças.  
 
Em sala, além desta música, os peque-
nos participaram de várias rodas de 
conversas.  
 
No início, as educadoras ficaram deses-
peradas achando ser impossível envol-
ver os bebês no projeto, mas gradativa-
mente foram achando alternativas.  
 
O que mais chamou a atenção da turma 
foram as bonecas de panos construídas 
pelas educadoras que representavam 
diferentes etnias. A de origem afro fez 
o maior sucesso, pois os fios dourados 
no cabelo cacheado deixou ela muito 
charmosa chamando a atenção dos be-
bês que se encantaram, desejando pegar 
e mexer nos cabelos.   
 
As crianças também tiveram acesso a 
dois livros: “Menina bonita do laço de 
fita” e “Menino Nito,” que abordam a 
temática.  
 
No dia da apresentação desta turma 
para os colegas, eles usaram arquinhos 
de vários bichos para ilustrar a música 
tema que trata da beleza nas diferenças 
e trouxeram as bonecas para socializar 
com os colegas das outras salas.  

A professora, ao apresentá-las, pergun-
tava para todos quem se parecia com 
aquelas bonecas, imediatamente a pla-
téia se identificava, inclusive uma afro 
descendente filha de união mista, por 
isso de pele mais clara e cabelo encara-
colado, demonstrou identificar-se,    
porque durante a indagação, ao ser  
apresentada a boneca negra sorria e 
mexia no cabelo, como que dizendo: - 
Esta sou eu.  
 
Para ilustrar este momento foi compos-
ta uma poesia que segue em anexo, 
contém duas partes porque faz menção 
também a criança que comentou para a 
mãe que tem cor de chocolate.  
 
O maternal optou pelas cantigas: Escra-
vos de Jó (Afro) e Aram Sam Sam 
(Marrocos).  
 
Na roda de conversa, as educadoras 
explicaram que os escravizados eram 
maltratados, por isto pensavam em fu-
gir e que a cantiga era uma brincadeira 
que eles faziam enquanto sonhavam 
com a fuga.  
 
As crianças entenderam e gostaram 
muito de criar e participar da dança 
entendendo o contexto. Também apre-
ciaram dançar Aram Sam Sam usando 
lenços, desta forma foi abordado o res-
peito às diferentes manifestações cultu-
rais.  
 
Também foi proposta a leitura semanal 
de histórias como: contos japoneses; 
“De alfaias a zabumbas”; “Mamãe você 
me ama?”; “Uéré de Guaraqueçaba;” 
“Salão Jaqueline;” “Sua majestade o 
elefante;” “Menino parafuso;” “Cadê 
você Jamela?,” de locais e origens  
diversificadas: japonesa, africana , indí-
gena e outras. 
 
O livro preferido foi “Salão de Jaqueli-
ne.” Encantaram-se com os diferentes 
penteados.  
 
Brincaram nos cantinhos de cabeleireira 
e foram convidados a visualizar através 
de imagens diferentes penteados. Um 
pai cabeleireiro veio no dia da apresen-
tação pentear as crianças, algumas  
ganharam até trança postiça.  
 
Conforme depoimento de outra família, 
sua filha se identificou muito positiva-
mente com o projeto. A mãe é de ori-
gem afro com características físicas e o 
pai é de origem afro mas da pele clara. 
A criança, que anteriormente quase não 

tratava do assunto, após olhar para mãe 
exclamou sorridente: - nós somos da 
cor do chocolate!   
 
O fato demonstrou que estávamos atin-
gindo nosso objetivo: ajudar as crianças 
a enxergar e aceitar as diferenças, reco-
nhecendo e valorizando a própria iden-
tidade.  
 
O pré optou pela observação e criação 
de uma coreografia afro brasileira. Para 
realização da tarefa, estudaram diferen-
tes ritmos brasileiros com apoio do CD 
“Pé na cozinha” da Palavra cantada e 
participaram de uma oficina de dança 
no Centro Cultural Casa Brasil—    
ACNAP.  
 
Este dia foi muito especial pois apren-
deram vários passos, como: embalar 
nenê, abrir  mata, pilão e outros.  
 
Foi surpreendente, porque as crianças 
mais tímidas foram as que mais partici-
param.  Além da dança, puderam    
conhecer o espaço, os instrumentos       
e aprender alguns dados sobre              
os africanos no Brasil.  
 
Esse acontecimento foi mágico e inusi-
tado pelo interesse demonstrado pelas 
crianças. Também ficou registrado com 
a composição de uma poesia, porque 
após a visita uma das crianças relatou 
estar muito feliz, solicitando para dire-
tora o agendamento de outra visita.   
 
De fato conseguiram criar uma coreo-
grafia que continha passos aprendidos 
na oficina e outros contemporâneos do 
pagode. Foi uma composição feita  
inteiramente pela mão das crianças  
com a mediação dos adultos.   
 
O traje típico também foi criação    
própria deles, elaborada a partir da  
observação de imagens de diversas 
padronagens afro, cada um pintou e 
criou sua vestimenta.   
 
No dia da apresentação dos trabalhos 
para a comunidade, fizeram o maior 
sucesso. Foi bonito de ver as crianças 
de várias cores dançando contentes ao 
som do ritmo do batuque.  
 
No dia da socialização dos projetos, 
todos apreciaram um show com uma 
dupla curitibana, Katito e Flávia, cujo 
tema foi a diversidade. Além do diverti-
mento, a platéia foi convidada a refletir 
sobre o tema acompanhando os monó-
logos da cantora/atriz sobre a temática. 
 
 



 

 

Calendário das Comunidades 

Quilombolas de Adrianópolis 

Esse projeto foi desenvolvido com 
todas as séries do ensino fundamen-
tal e médio, com o apoio de todos os 
professores e funcionários da escola 
e a participação da comunidade. 
 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Luana Araújo e Jeli Cristina, da 
Equipe Multidisciplinar do C.E. 
Quilombola Diogo Ramos - João 
Surá, Adrianópolis, PR 

Temática AFRO.  

Contatos: lmaluana@hotmail.com 

(41) 8480-3213. 

Objetivos  

Justificativa 

Ressignificar o valor da história da 
comunidade, através de datas im-
portantes (e algumas supostas da-
tas). 

Envolve a curiosidade da comuni-
dade, porque muitas datas impor-
tantes estavam se perdendo; (por 
isso que muitas foram citadas como 
supostas); 

Trabalho coletivo; desenvolvimento 
interdisciplinar e extraclasse, atra-
vés de pesquisas e desenhos. 
O calendário foi elaborado através 
das datas de nascimento das pesso-
as mais velhas; pessoas que já mor-
reram mas que deixaram o marco 
histórico na comunidade; data da 
fundação da própria comunidade, 
escolas, igrejas, e etc; 

ALUNOS: Alex Pereira, Anezio Junior, 

Antonio Carlos de Andrade, Apareciaa 

Gonçalves, Claudio Luiz, Eliane Gonçalves, 

Elias Fernandes, Ezequiel Fernandes, Fábio 

de Lima, Flávio Henrique, Glasiele Matos, 

Gislaine Andrade, Jovelino Ribeiro, José 

Cordeiro, Leandro Almeida, Leandro 

Gonçalves, Leandro Matos, Marcos 

Antonio Gonçalves, Maria Lúcia de Matos, 

Orail 

Andrade, Orazil Pereira, Oriel Andrade, 

Raquel Fernandes, Reginaldo da Silva, 

Roselaine da Silva, Suelaine Gonçalves, 

Verônica Ramalho. 

Metodologia 

empregada 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

Pesquisa de campo; elaboração dos 
desenhos através de autorretratos, 
tanto material como a fisionomia 
do que fez e faz parte da história da 
comunidade. 
 

Através de entrevistas dos alunos 
com as pessoas mais velhas da   
comunidade, pesquisas de campo, 
fotos, casos e causos. 

Pessoas da comunidade quilombola.  
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Identidade das Comunidades 

Quilombolas do João Surá 

Falar da identidade de um povo que 

fez e faz história nas Comunidades 

Quilombolas, significa resgatar       

a importância da vida de cada um, 

para que possam contar aos seus 

filhos e netos um pouco da história 

de sua identidade, que não foi           

escrita, mas que pode ser contada     

e lembrada para sempre e, assim,  

ter orgulho de seu pertencimento 

étnico-racial.  

Apresentação           

da proposta 

Equipe Multidisciplinar do C.E. 
Quilombola Diogo Ramos - João 
Surá, Adrianópolis, PR 

Temática AFRO.  

Contatos: gislpalacio@hotmail.com 

(41) 8445-8893/3678-1227 

Objetivos  Justificativa 

Resgatar a memória viva das co-

munidades que ajudam a preservar 

a identidade dos quilombolas;  

Ressignificar a cultura local, como 

a religião muito cultuada e respei-

tada por todos, as comidas típicas 

de cada comunidade, consideradas 

um espaço social por excelência; as 

fontes de renda: a agricultura de 

subsistência e o artesanato; os mi-

tos e lendas contadas pelos mais 

velhos e recontadas pelos seus fi-

lhos e netos, para que não se perca 

a essência da história. 

Este livro foi elaborado para pre-

servar a história da identidade qui-

lombola. Foi uma maneira de valo-

rizar a cultura quilombola que esta-

va esquecida, onde os alunos pude-

ram conhecer de perto a sua cultura 

e, por meio deste trabalho, mantê-

la viva, para ser lembrada e escrita 

ao longo dos anos, para que sintam 

orgulho do seu pertencimento étni-

co racial.   

Estratégias de ação 

Coletar os dados mais importantes 
através da pesquisa de campo.  

Metodologia 

empregada 

Critérios                 

 de avaliação Referências 

Elaboração de um roteiro de visitas 

feita pelos alunos para entrevistar 

todas as pessoas que fizeram e fa-

zem parte da história quilombola, 

coleta de dados e fotos, desenhos 

feitos pelos alunos das comunida-

des quilombolas e a produção         

do livro. 

Pesquisa de campo, fotos,              
desenhos, entrevistas. 

A própria comunidade Quilombola 
de João Surá.  



 

 

Akpalô Nossa História  

O PRODESE Programa Descoloni-
zação e Educação Universidade do 
Estado da Bahia, grupo de pesquisa 
do qual faço parte, existe desde 
1998, coordenado pela Professora 
Pós-Doutora Narcimária Correia do 
Patrocínio Luz. Integra o Diretório 
de Grupos de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e está 
vinculado ao Departamento de Edu-
cação da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). Desde a sua criação, 
o Programa desenvolve produções 
científico-acadêmicas que enfatizam 
o direito à alteridade civilizatória 
africano-brasileira, fomentando 
estudos e atividades de pesquisa, 
ensino e extensão, baseados numa 
ética que permita e promova a coe-
xistência dos contínuos civilizató-
rios que caracterizam as Américas, 
Caribe e, de modo especial, o Brasil. 
 

Apresentação           

da proposta 

Estratégias de ação 

Professoras Rosângela Accioly 
Lins Correia e Narcimária Luz na 
E.M. Loteamento Santa Julia - 
Itinga, Lauro de Freitas - BA 

Temática AFRO e INDÍGENA.  

Contatos: 
ranaccioly@yahoo.com.br       
(71) 3306-1922 e 8151 0689  
narciomi@gmail.com.br          
(71) 3369-0866 e 9126-9084 

Objetivos  Justificativa 

Dar visibilidade aos vários repertó-
rios milenares dos povos africanos 
e aborígines legitimando ações 
voltadas a implementação das leis 
10. 639/03 e 11.645/08 apelando 
para as alteridades civilizatórias 
que os constituem; 
Compor redes de conhecimentos 
científicos, tecnológicos, artísticos, 
culturais, civilizacionais, da África, 
Europa, Américas, Caribe através 
dos seus  patrimônios civilizató-
rios.   
Estimular o fomento de espaços de 
aprendizagem alicerçados nos valo-
res dos povos aborígines e africa-
nos nas Américas, apelando para 
perspectivas lúdico-estéticas de 
linguagens voltadas para o público 
de Educação Infantil e Ensino Fun-
damental I. 
Promover análises que auxiliem a 
superação do discurso hegemônico, 
totalitário e estéril da História da 
Educação que vem orientando a 
dinâmica dos cursos de formação 
de professores influenciando a 
organização do cotidiano escolar; 
Caracterizar a retórica imperialista 
e neocolonial predominante sobre 
Educação e seus desdobramentos 
na constituição das sociedades 
urbano-industriais que influenciam 
a estruturação da identidade do 
“self made man” e “homo industri-
alis”. 
Aproveitar temas que intercambi-
em com as tradições civilizatórias e 
suas extensões contemporâneas; 
Selecionar aspectos sócio-
históricos dos contínuos civilizató-
rios visando compor linguagens 
criativas capazes de alimentar qua-
litativamente o mosaico AKPALÔ 
e SANKOFA; 

Nossa reflexão parte da ênfase 
dada nos currículos escolares a 
bacia semântica anglo-saxônica, 
greco-romana, ou euro-americana. 
A escola durante séculos cala sobre 
as trajetórias e legados de civiliza-
ções milenares que constituem       
a nossa formação social, como os 
povos aborígines e africanos.    
Akpalô Nossa História apresentou 
para nossos alunos a oportunidade 
de (re)descobrirem suas histórias, 
organizações políticas, constituição 
de cidades, hierarquias, patrimônio 
cultural, científico e tecnológico. A 
linguagem da arte foi o  veículo 
condutor da abordagem do projeto, 
tornando o  aluno um protagonista 
do seu conhecimento e de suas 
descobertas, a medida em que esti-
mulávamos a fazer grandes acha-
dos, criando canais de valorização 
humana e descobertas de aptidões, 
ampliando seu conhecimento de 
mundo, para um viver que refletia 
seu desenvolvimento para a cidada-
nia. Nosso desafio foi evidenciar a 
importância da riqueza da vida que 
nos cerca, para além dos muros, ou 
melhor, da arquitetura dos discur-
sos sobre a educação, que tendem a 
reproduzir teorias e metodologias 
fixadas ao modo de existir caracte-
rístico dos valores europocêntricos, 
que passam a ser referência absolu-
ta para as várias disciplinas.  

Evidenciar a presença dos valores 
civilizatórios aborígines e africanos 
nas Américas e Brasil, por meio de 
oficinas lúdico-estéticas. 

Houve momentos que tivemos que planejar e replanejar as ações pedagógicas de acordo com 

as dificuldades que iam surgindo, como por exemplo a falta de luz elétrica no teatro, que foi 

superada pela diversidade de apresentações artísticas que não necessitaram deste recurso. 
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Metodologia 

empregada 

Critérios                 

 de avaliação 

Referências 

Pesquisa sobre a diversidade dos contí-
nuos civilizatórios que caracterizam a 
formação social brasileira apelando 
para perspectivas lúdico-estéticas de 
linguagens voltadas para o público de 
Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal I. 
 

A forma de avalizar foi processual de 
acordo com cada etapa e os desafios 
que o projeto ia propondo aos alunos, 
com sua participação, escuta, reflexão e 
troca de experiências. Outras descrições 
desta etapa constam no projeto. 

ACEDO, Rosane e Cecília e Aranha, Encontro com Segall, 2ª edição. Ilustra-
ções Dadí- Belo horizonte, Editora Encontro com a Arte brasileira, 2002.  
Índios na Visão dos índios, 1999. Programa Estadual de Incentivo a Cultura- 
FAZCULTURA do Governo do Estado da Bahia. Lei nº7915/96. 
JECUPÉ, Kaká Werá.Terra dos Mil Povos.São Paulo:  Fundação Petrópolis, 
1998, p.113. 
LARKIN, Elisa. O ESPAÇO REMARCADO in Sementes Caderno de Pes-
quisa, Salvador: EDUNEB, 2005, vol.6. 
LUZ, Marco Aurélio de Oliveira. Agadá: dinâmica africano-brasileira. 2 ed. 
Salvador: EDUFA, 2000. 
LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio.  Casa Grande Senzala e Kilombos: 
Qual o território do Currículo dos Cursos de Formação de Professores? Se-
mentes: Caderno de Pesquisa, Salvador, V.2 n.3/4 Jan/dez. 2001. 
________. Itapuã quem te viu e quem te vê! Uma composição poética para 
crianças e jovens. EDUNEB, Salvador-Ba, 2009. 
Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares na-
cionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Edu-
cação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
WAKAI. O Guardião da Floresta. A lenda da Borduna Encantada. Revista em 
quadrinhos. Arte final Irineu Rodrigues, é uma co-edição mw editora e ilustra-
ções e brinquedos Rosita. 
Filmes 
Kiara: nome de Rainha/MEC SECAD Programa Diversidade na Univers-
idade/Projetos Inovadores de Curso-PIC Ano de 2006;  
Dois de Julho;  
Kirikou Os animais Selvagens;  
Kirikou e a feiticeira 
 

As parcerias que estabelecemos  

foram decisivas para o sucesso  

desse trabalho.  

1-Contador de histórias, o Akpalô 

O Akpalô é o contador de histórias na língua yorubá. Personagem muito importante e respeitado por essa função que 
desempenha na comunidade. Representa a memória viva, a história viva de cidades, reinos, comunidades, famílias,  
linhagens e instituições. As narrativas apresentadas pelo Akpalô são poéticas e dramatizadas, assim, nosso Mosaico se 
iniciou com várias histórias. 
 

2-Grupo cultural As Matriarcas 

No dia que lembramos o folclore brasileiro convidamos as Matriarcas grupo de senhoras que rememoram o patrimônio 
imaterial em Lauro de Freitas, visando legitimar sua expressão artística cultural e local no contexto escolar. As Matriar-
cas são senhoras da comunidade, que tocam, cantam, dançam, vestindo roupas coloridas recontando a história do Bum-
ba meu boi e outras procurando preservar os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas 
e danças populares, mitos, músicas, costumes e outras tradições. Elas estiveram uma tarde com nossas crianças, foram 
oferecidas comidas típicas como o acarajé, mingaus, cocadas e outras iguarias demonstrando, a importância em se tra-
balhar legitimando o patrimônio imaterial a partir das tradições que definem nossas elaborações pedagógicas voltadas 
ao respeito à ancestralidade, para as gerações futuras. A professora está vestida com a roupa do BANKOMA, grupo 
carnavalesco e cultural muito conhecido na cidade, que procura preservar a tradição cultural afro-brasileira em Itinga. 
 

3- Teatro de bonecos ONG EREOATÁ 

Ereoatá é uma palavra de origem indígena que significa fazer bonito e encontra 
em seu prefixo a palavra Ere que em yorubá quer dizer energia da criança. Nesta 
fase do projeto, o contato com o fazer lúdico e as expressões artísticas da conta-
ção de história foi valorizada, quando neste momento, as crianças poderiam criar 
seus bonecos e, a partir daí, serem o protagonista da história. Agora eles seriam 
os AKPALÔS, os contadores de história, não mais a professora, mas eles. 
 
 



 

 

 

4-Espaço para o despertar musical 

A arte musical é extremamente relevante para os povos africanos e aborígines. Por esta razão, nesta etapa do projeto procura-
mos demonstrar que a música estava em várias situações constitutivas desses povos, como em momentos de alegria, tristeza, 
no compartilhar de experiências, em sua forma de elaboração de mundo, suas expressões religiosas, etc. Assim, para essas 
culturas ancestrais, todos os objetos do mundo estão ligados entre si e estão ligados ao corpo e ao espírito. A música,             
por exemplo, como um elemento artístico, está sempre associada aos eventos e atividades da vida cotidiana, do nascimento            
à morte.  
 
Escolhemos a intérprete Mariene de Castro, sambista reconhecida por Beth de Carvalho, que representa a música do povo 
negro da Bahia. Dessa forma, trabalhamos repertórios musicais dessa cantora renomada, com as músicas (Abre Caminho e 
Ilha de Maré) que tratam da lavagem do Bonfim e da ancestralidade nagô, que é uma reelaborarão religiosa da presença da 
diáspora africana na Bahia. Também evidenciamos uma escuta, com o CD dos índios Kariri-Xocó que residem na aldeia Thá-
fene, em Lauro de Freitas, para eles perceberem a riqueza de sons e musicas produzida e existentes em diversas elaborações 
de mundo. 

 
Por outro lado, a construção do conhecimento em arte musical chamada de “erudita” foi oportunizada pela troca de conheci-
mento com o NEOJIBA, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia que, desde 2007, representa uma possi-
bilidade de mudança na vida de jovens e crianças que, através da prática coletiva da música, adquirem ferramentas essenciais 
ao desenvolvimento pleno de suas capacidades. 

5- Dia do índio 

Convidamos o cacique da tribo Kariri-Xocó Huakai grupo indígena que uma parte migrou para Lauro de Freitas e vivem na 
Aldeia Thá-fene, que significa semente viva. Ele foi convidado para passar uma tarde com as crianças para evidenciar este 
contato e proximidade. Esta visita procurou aproximar nossas crianças de seus conhecimentos milenares, seus valores, suas 
crenças, sua língua, seus costumes, demonstrando, por meio desta atitude, profundo respeito a sua alteridade civilizatória, 
compartilhando com as novas gerações estes sentimentos numa perspectiva de Educação Pluricultural,  
 

“Durante 5 dias os jovens índios Kariri-Xocó, valendo-se de câmeras fotográficas, um grava-
dor, papel, canetas, e principal e fundamentalmente do coração, decidiram contar sua história, 
ser antropólogos de suas vidas, jornalistas da realidade e ter coragem de estar nus para uma 
sociedade cheia de roupas , este livro é mostra disso. É o primeiro volume da coleção”.(Índios 
da visão dos Índios, 1999 p. 5). 
 

6- Pessoas, patrimônio negro 

A escolha das personalidades negras tem haver com a história de exclusão do patrimônio civilizatório africano-brasileiro ainda 
na arquitetura do currículo escolar. A escolha foi estratégica ao longo do ano. Foram trabalhadas Zumbi dos Palmares, os au-
tores dos livros, Maria de Marumbá que tem 108 anos e é personalidade exponencial no município de Lauro, Adhemar Ferrei-
ra da Silva, Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Cruz e Souza, João Cândido, Lélia Gonzáles, Luis Gama, Mãe Menini-
nha, Mãe Senhora, Milton Santos, dentre outros, além dos conteúdos científico e tecnológico do Egito a partir de Elisa Larkin, 
como por exemplo: 

 
 “... a produção agrícola do rio Nilo são frutos de construção, ao longo de milênios, de um pro-
fundo e desenvolvido conhecimento humano. Os egípcios manipulavam uma adiantada matemá-
tica abstrata desde treze séculos antes de Euclides. Identificavam o valor do pi² com exatidão 
sem precedentes; calculavam ângulos à precisão de 0,07; desenvolviam sofisticadas técnicas e 
teoremas na matemática, geografia e engenharia (LUMPKIN, 1983ª, 1983b, ZASLAVSKY, 
1983). O calendário do Egito antigo era mais exato do que o moderno (VAN SERTIMA, 
1983)”. (NASCIMENTO, 2005, p. 44). 

E mais: 
Outro exemplo da tecnologia aplicada na África antiga encontra-se na ruína de Monomatapa, 
no antigo reino e hoje país Zimbábue. A construção de Monomatapa, capital de um império que 
durou trezentos anos, significa uma verdadeira façanha de engenharia, encerrando uma cidade 
murada de dez mil habitantes. (NASCIMENTO, 2005, p. 47). 

 
Assim, nesta etapa do projeto pensamos em pessoas e seus patrimônios civilizatórios tecnológicos e científicos, sempre perfa-
zendo estes caminhos para nossos alunos: teoria, conceitos e prática artística, com oficinas lúdico-estéticas. 
 

7-Filmes 

Foi oportunizado também a exibição de filmes, a saber: Kiara: nome de Rainha/MEC SECAD Programa Diversidade na Uni-
versidade/Projetos Inovadores de Curso-PIC Ano de 2006; Dois de Julho; Kirikou Os animais Selvagens; Kirikou e a feiticei-
ra visando sessões lúdico estéticas interessantes. As crianças conheceram a história do cinema e como foi possível chegar à 
projeção, que muitos procedimentos de investigação foram feitas. 
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8- Teatro e dança: Agbalá um lugar continente 

Destacar a contribuição do teatro para a humanidade, sua força e expressão que duram milênios para varias civilizações. O 
teatro é uma espécie de celebração da vida, com danças dramáticas coletivas que abordavam as questões de crenças, uma 
espécie de ritual de celebração, agradecimento ou perda. O teatro egípcio, por exemplo, eram grandes rituais baseados em 
mitos. 
 

9- Descerramento do painel sankofa 

Muito importante e emocionante foi a parceria estabelecida com o Projeto Mosaico Redivivo de HistóriaS da Educação, em 
2011, com a primeira turma de pedagogia no campus UNEB, em Lauro de Freitas, com a disciplina História da Educação 
ministrada pela professora Pós-Doutora Narcimária Correia do Patrocínio Luz. 
Grupo de akpalô declamou o poema:  

 
[...] no caminho do guerreiro, cabe você discernir o que foi tecido pelos fios divinos e o que foi 
tecido pelos fios humanos. Quando você principia a discernir, você se torna um txucarramãe - 
um guerreiro sem armas. Porque os fios tecidos pela mão do humano formam pedaços vivifica-
dos pelo seu espírito. Essa mão gera todos os tipos de criação. Muitas coisas fazem parte de 
você para se defender do mundo externo, geradas pela sua própria mão e pelo seu pensamento. 
Quando você descobre o que tem feito da sua vida e como é a sua dança no mundo, dessas 
criações. De repente, descobre-se que, quando paramos de criar o inimigo, extingue-se a ne-
cessidade das armas. 

 

10-Arte e Filosofia Africana patrimônio 

Adinkra e as esculturas do Mestre Didi 

A arte é uma das características mais significativas dos povos africanos. Ela une utilidade e estética e está nos objetos, na 
música, na dança, na pintura corporal, no artesanato e nos rituais sagrados. A arte africana foi (e ainda é) fonte de inspiração 
para alguns dos principais artistas europeus, como Matisse, Braque e Picasso. Para essa cultura ancestral, todos os objetos do 
mundo estão ligados entre si e estão ligados ao corpo e ao espírito. A arte está sempre associada aos eventos e atividades da 
vida cotidiana, do nascimento à morte. Para o artista africano, nada é fixo ou estático, tudo é animado por um movimento 
cósmico. 
 

11-Tupinambá  Vida e Obra 

É de suma importância para as crianças e para os demais profissionais envolvidos na área da Educação, o incentivo para a 
aquisição de conhecimentos que os aproximem de aspectos sócio-históricos dos povos fundadores das Américas. O povo 
Tupinambá no Brasil integra o legado das civilizações das Américas e têm um patrimônio sócio-cultural extraordinário:   
língua, tecnologia de alimentos, arquitetura, medicina, narrativas míticas, arte, música, dança, tecnologia da pesca, agricultu-
ra, etc. Tupinambá significa na língua tupi-guarani “o mais antigo”, “o primeiro”. Os Tupinambás formavam uma grande 
comunidade formada por vários povos, presentes em todo o litoral do Brasil. Na Bahia contemporânea, os tupinambás     
estão concentrados nos municípios de Olivença e Belmonte. Não esqueçamos que o município de Lauro de Freitas também 
era um território Tupinambá! 

 

12 - Povos Incas e Nahuas  

A humanidade sempre se dedicou a observar, pensar e elaborar a vida através do ciclo dos dias e noites, estações do ano,  
fases da lua, fases da maré, etc. Esses fenômenos fizeram com que os povos da antiguidade organizassem noções de tempo e 
espaço importantes para a vida. Elaboramos um espaço lúdico-estético, com o objetivo de divulgar o conhecimento das civili-
zações Inca e Nahua fundadores das Américas, sobre os ciclos do tempo através dos calendários. A arte de aprender sobre a 
história e cultura de outros povos, enriquece o nosso conhecimento, além de contribuir para um mundo melhor, em que todos 
os povos e suas histórias sejam respeitados. "Nosso foco principal é integrar teoria e prática na atividade que será desenvolvi-
da explorando aspectos do calendário milenar da civilização Inca e civilização Nahua. Como educadores mediadores do pro-
cesso de ensino e aprendizagem, queremos aproximar os educandos do legado das tradições de povos que constituíram as 
civilizações das Américas, promovendo a superação do desconhecimento que infelizmente tende a calar sobre o patrimônio 
histórico e cultural de muitos povos. O quipo era um instrumento utilizado pelos Incas para comunicação, mas também como 
registro contábil, registros das origens históricas de formação Inca. Outra abordagem que realizaremos é sobre o tonall, siste-
ma calendário mesoamericano do povo Nahua, utilizado para contar os dias, através da combinação de um conjunto de vinte 
signos. O tonall além de servir para contar o tempo, tinha importância nas narrativas sobre os destinos e pensamentos históri-
cos Nahua. 
 
 
 
 
 



 

 

13-Renascimento o legado criativo contemporâneo de Leonardo da Vinci 

O tema em questão visa abordar aspectos sócio-históricos que caracterizaram o período do Renascimento na Europa, e suas 
repercussões na trajetória da humanidade. Desse período histórico renascentista, destacamos a vida e obra de Leonardo da 
Vinci, que deixou um legado em vários campos do conhecimento: matemática, arquitetura, escultura, pintura, botânico,  
geologia, anatomia, engenharia, música, etc. Através dessas valiosas contribuições compusemos um espaço lúdico-estético 
que pretende explorar algumas dessas obras de Da Vinci, adequando-as ao imaginário infantil. 

 

13- Egito, a Arte da Comunicação Escrita 

Destacar a contribuição da África para a humanidade, em especial da civilização egípcia, constitui a abordagem desse tema 
no Mosaico. Pretendemos divulgar entre as crianças aspectos sócio-históricos que merecem apreciação e valorização, como é 
o legado da escrita deixado pela civilização egípcia. Os historiadores afirmam que através da escrita, os egípcios deixaram 
um dos acervos documentais mais expressivos comparados ao de outras civilizações milenares. Esse acervo escrito era cui-
dado nos espaços de educação conhecidos como “Casas da Vida”. A escrita egípcia se estrutura através de hieróglifos, que 
são símbolos, sinais, ideogramas muito utilizados na administração das cidades, monumentos e nas interpretações sobre os 
ciclos da natureza. Com o intercâmbio entre povos da Mesopotâmia, Grécia, Pérsia e Roma os hieróglifos se multiplicaram. 
Quem conseguiu decodificar os hieróglifos egípcios foi o francês Jean-François Champollion, que fazendo estudos compara-
dos de diversas escritas de outros povos, criou uma metodologia para a leitura dos hieróglifos. Essa metodologia “científica” 
ficou conhecida como Egiptologia.  
 

14- Povos Astecas Aspectos da sua arte Culinária 

“Pátria: tua superfície é o milho.” 
(Poeta mexicano López Velarde) 

 
A civilização asteca integra o cenário das civilizações milenares das Américas, que também é caracterizada pela presença 
das civilizações Olmecas, Maias, Incas e Nahuas dentre outras. Essas civilizações são conhecidas como as “civilizações do 
milho”, alimento muito importante no cotidiano dessas sociedades. O nome “milho” foi dado pelos povos das Américas a 
esse cereal que, no entender cotidiano desses povos, significa "sustento da vida”. Os astecas cozinhavam o milho no vapor, 
transformavam em panquecas recheadas com grãos, mingaus e outras iguarias. Os milhos também eram envolvidos nas pró-
prias cascas que davam origem a pratos conhecidos até hoje como tamales, tortillas, casseroles. Além do milho, o cacau 
também era outro fruto de suma importância na culinária asteca, dando origem à bebida “xocoalt” ou chocoatl que contem-
poraneamente chamamos de chocolate. Essa transformação das sementes de cacau em bebida dava aos astecas um conheci-
mento de tecnologia de alimentos muito apurada, ainda desconhecida pelos europeus antes da colonização espanhola. Os 
astecas bebiam o “xocoalt” quente ou morno, misturando pimenta e outras iguarias que davam um gosto muito especial. A 
semente de cacau era tão valiosa, que era utilizada nas civilizações das Américas como moeda de troca. 

 

15-A vida é uma arte: importância das 

“máscaras” nas civilizações africanas 

As linguagens da arte das civilizações africanas são desdobramentos da trajetória milenar de povos que carregam narrativas 
históricas importantes para a humanidade. As máscaras, como canal de elaboração da vida através da arte, caracterizam o 
legado histórico milenar dos povos africanos, além de ser uma das formas de expressão plástica mais conhecida no mundo. 
Através das máscaras, muitas sociedades comunicam narrativas sobre suas origens, formação de comunidades, hierarquias, 
instituições, os ciclos do tempo, vida e morte, etc. Também tendem a representar uma ligação entre as gerações passadas,   
os ancestrais, aqueles/as que já se foram e deixaram um legado; e as gerações que cuidam desse legado tornando-o vivo, 
presente, contemporâneo. 
 

16-Exposição das produções criadas 

pelas crianças e espaços coreográficos 

Posteriormente às oficinas, os trabalhos artísticos sobre os conheci-
mentos milenares dos povos evidenciados neste Mosaico, foram 
apresentados para todas as turmas. Foi ainda proporcionado a apre-
sentação de uma coreografia pela “A Cia” de dança, que é formada 
por crianças e adolescentes do município de Camaçari, com a músi-
ca O ÍNDIO, cantada por Maria Betânia. 
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17-Culminância do projeto 

Data: 16 de novembro de 2011 às 14:00hs no Cine Teatro Lauro de Freitas no centro de Lauro de Freitas.  
 
1– Abertura ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO CASTRO ALVES/OCA crianças entre 9 à 16 anos. A SEMED 
pagou o traslado dos instrumentos musicais para este evento. 
 
Criada em novembro de 2009, a OCA é a segunda orquestra formada pelo NEOJIBA e é composta por 60 músicos entre 
crianças e jovens. Sob a coordenação de Aline Falcão e orientação do maestro Eduardo Torres. 
 
 
2-Dramatização do livro “ITAPUÃ, QUEM TE VIU, E QUEM TE VÊ!” homenageando as lavadeiras de Itapuã, contando 
narrativas do mito inaugural de Itapuã tendo como referência o livro infanto-juvenil de autoria da professora Narcimária C. 
P. Luz. (na escola). A escolha pelo livro “Itapuã quem te viu e quem te vê!”também é relevante, primeiro porque tem uma 
abordagem comprometida com a história da Bahia e  pois o mesmo vai dar fala aos povos afro-ameríndios. A narrativa do 
autocoreográfico “Itapuã quem te viu e quem te vê!”cria figuras dramáticas que delinearão o encontro entre civilizações e 
seus legados milenares presentes na territorialidade de Itapuã, bairro histórico em Salvador-BA. 
 
3-Apresentação do livro “O Boi Multicor” com o autor Jorge Conceição. Jorge Conceição autor do livro “O Boi Multicor” 
é geógrafo, educador ambiental, corporal e griô, (no Senegal, o griot é o Akpalô, o contador de história). A história reconta 
da canção “O boi da cara preta” tecendo uma narrativa que o boi pode ser divertido e ter várias cores. Cada cor dará um 
tom de alegria à criança que vai dormir. 
 
4-Apresentação percussiva com o professor Sidney Argolo. O percussionista já trabalhou com Carlinhos Brow, participou 
do programa do Fantástico “Choque Cultural” e dirige o Grupo Coral Bairro da Paz, em Salvador-BA. As crianças canta-
ram, jogaram capoeira, dançaram e desfilaram com roupas de material reciclado confeccionado pelo grupo. 
 
5-Apresentação da música “ILHA DE MARÉ", com o intuito de homenagear as mulheres negras do município de Lauro 
de Freitas (na escola). A interpretação foi das alunas da escola, descobertas com talento para o canto. A autoria é dos com-
positores Lupa e Walmir Lima. 
 
6-O “SANKOFA MOSAICO REDIVIVO DE HISTÓRIA(S) DA EDUCAÇÃO”é uma Mostra de artes organizada por 
graduandos/as do curso de Pedagogia da UNEB/Campus I, de Lauro de Freitas, como resultado das oficinas lúdico-
estéticas desenvolvidas no âmbito da Escola Loteamento Santa Júlia envolvendo crianças da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I. A Mostra foi um dos desdobramentos da disciplina História da Educação I ministrada pela professora   
Narcimária Correia do Patrocínio Luz.  



 

 

C’oração 
 

Moro em uma selva de pedra 
E ouço tambores 

Passo a passo 
Passo  encruzilhadas.  

Laroiê! 
Ouço tambores em minha cabeça 

Os tambores falam comigo 
Observo as ruas 

E vejo o caminho aberto.  
Ogunhê! 

Tiro meus sapatos 
E piso na terra.  

Atotô! 
Ouço tambores na minha cabeça 

E fico em silêncio 
Entro na mata 

Peço agô.  
Okê Arô! 

Ouço tambores na minha cabeça 
Contemplo a natureza 

Vejo as folhas.  
Ewê ó! 

Os tambores falam comigo 
O tempo fecha 

Relampejou 
Vento e tempestade.  

Epahei Oyá! 
Ouço tambores 

E trovoadas na minha cabeça 
Kaô, Kabiecilê! 

Corro em direção ao rio.  
Oraieiê, ô! 

Os tambores falam... 
Ouço tambores na minha cabeça 

Olho para o firmamento 
Surge o arco-íris.  

Arrobobô! 
Os tambores falam 
Súbito, os meus pés 

Se afundam no barro.  
Saluba, Vovó! 

Sigo o curso das águas 
Que dançando desembocam no mar 

Odo Yá, minha mãe! 
Ouço tambores na minha cabeça 

Respiro fundo e sinto a brisa no ar. 
Exee, Babá! 

Os tambores falam comigo 
Ouço tambores no meu coração 

 
Poema de Zelador Cultural Candiero 
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Santo e Orixá 
 

Santa Rita foi chamar Santa Tereza 
Pra por um fim nessa tristeza 

Que tomou conta desse mundo de ilusão 
Santa Clara já falou com Santa Helena 

Que pela dor que a gente pena 
Ela tem pena desse nosso coração 

 
São Vicente foi buscar São Cipriano 

Que ele desmancha desengano 
Desesperança desamor desilusão 

São Gonçalo convocou São Malaquias 
Pra resgatar nossa alegria 

Senão pra gente a vida não vai ter razão 
 

É muita mágoa 
Nem mesmo o mar tem tanta água 

Pouco prazer pra muita lágrima 
Haja milagre pra tristeza se acabar 

 
É muito pranto 

Tem povo triste em todo canto 
É muita dor pra pouco santo 

E o santo vira dois 
É santo é orixá 

 
Janaina já botou Iansã de frente 

Pra rebentar essa corrente 
Com raio ardente e o vendaval de sua mão 

 
Xangô velho viu Obá no seu terreiro 

Mandou chamar Ogum guerreiro 
Que tem a lança pra matar esse dragão 

 
Foi Ossanha que chamou Nanã senhora 

Que é pra mandar o mal embora 
Que o mundo já virou inferno pro cristão 

 
Foi Oxóssi que falou para Oxum no rio 

Que pra vencer o desafio tem que lutar 
Senão não tem mais jeito não 

 
É muito peso,  

muito desdém, muito desprezo 
Precisa ter pavio aceso 

Pro lampião do coração não se apagar 
 

É muito espanto,  
é muito ebó, muito quebranto 

Precisa muito pai de santo 
Fazendo muito encanto 

Pra ninguém chorar 
 

Paulo Cezar Pinheiro 

 

 

 
 

Yá Mukumbi 
 

Homenagem do Centro 
Cultural Humaita à  
Dona Vilma Santos  

de Oliveira 
mulher negra guerreira 
firme generosa sensível 
militante do movimento 

negro yalorixá e mãe 
dedicada sábia discreta 
religiosa brasileira que 
defendeu a igualdade  

em nosso país  
e alimentou a fé  

e a esperança de todos 
seus filhos e amigos na  
tomada de consciência 

política e histórica  
racial do Brasil na luta 

pelo respeito  
e dignidade, por uma 
sociedade mais justa 
fraterna e igualitária. 

 


