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Carta do Secretário  

A  Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED)                      
está viabilizando a publicação do material Catálogo Orirerê,          

composto por  uma coletânea de textos, premiados pelo Centro Cultural             
Humaitá, cujo  objetivo  é  valorizar  as pessoas que  têm trabalhado                  
no fortalecimento e disseminação da História e da Cultura Africana,                
Afro -Brasileira e Indígena, no estado do Paraná. Estes textos  são relatos             
de práticas vivenciadas no espaço escolar com vistas à construção de                   
uma sociedade mais igualitária e à visibilização das culturas Afro-Brasileira                
e Indígena no Paraná.  

O destaque da premiação dá-se  pelas parcerias entre a Secretaria de Estado       
da Educação, Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, Fórum Permanente 
da Educação das Relações Étnico-raciais, Assembleia Legislativa,                       
que trabalharam juntos com o Centro Cultural Humaitá para dar visibilidade        
ao trabalho das Equipes Multidisciplinares, Comissões Étnico -Raciais                
e/ou produções individuais de professores, nas instituições de ensino                 
da Educação Básica do Estado do  Paraná, em atendimento às Leis 10.639/03, 
11.645/2008 e  à  Deliberação 04/06 Conselho Estadual da Educação                 
que instituem o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,            
nas escolas do  nosso Estado. 

Nesse contexto, os trabalhos constantes do catálogo em tela podem ser             
compreendidos como caminhos percorridos, ações afirmativas, processos           
de busca, ainda em construção, mas nem por isso irrelevantes de uma prática 
contrária aos processos discriminatórios, aos estereótipos construídos em relação 
às culturas africana, afro-brasileira e indígena. Prática essa  que,  validada           
e orientada nos seus desafios e tensões,  pode se constituir em referência para 
transformar as relações na escola e na sociedade e que, além de ser valorizada, 
deve receber nossos parabéns e  nossos mais sinceros agradecimentos,             
pela construção prática que efetiva a melhoria da qualidade da educação              
paranaense. 

 

Parabéns a todas as pessoas premiadas! 

 

 

Flávio Arns 

Secretário de Estado da Educação do Paraná 
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Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

 

A  Secretaria de Estado da Educação do Paraná  tem  desenvolvido         
políticas educacionais voltadas à Educação das Relações  da Diversidade 

Étnico  –  Racial  na perspectiva do enfrentamento ao preconceito e também           
da positivação da história da África, da/o negra/o no Paraná                                       
e das/os afro-brasileiras/os que aqui residem. 

E,  ao oferecer a publicação dessas práticas,  ressalta o trabalho das Equipes        
Multidisciplinares nas  instituições de Ensino do Estado do Paraná e valida a autoria 
das professoras e professores paranaenses  que têm desenvolvido ações afirmativas, 
desenvolvidas na perspectiva da reparação, do reconhecimento e da valorização      
da identidade da diversidade brasileira. 

A iniciativa do Centro Cultural Humaitá veio ao encontro da necessidade               
identificada pela SEED, de que se construa  uma identidade avaliadora no sentido  
de analisar como estão sendo abordadas, nos diferentes discursos, as diferenças      
que caracterizam a riqueza étnico-racial do povo brasileiro,  e para que a igualdade  
e justiça não sejam apenas anseios do espírito democrático, mas ações afirmativas  
de uma política de estado pautada no respeito à diversidade. 

Desse modo, considerando os relatos de experiência apresentados no referido       
material em duas dimensões,  uma como valorização do compromisso social        
assumido pelas autoras e autores, outra,  como fomento a outros projetos,              
acreditamos que este trabalho pode contribuir para a implementação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08, que determinam a inclusão da História e Cultura Africana, 
Afro-brasileira e Indígena, nos currículos escolares e, dessa forma,  também           
incentivar práticas que visem uma sociedade efetivamente democrática e inclusiva. 

  

 

Marli Francisca Peron 

                                                                        DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE 

 

                                                                                                                          Eliane Terezinha Vieira Rocha                                

                                                                                                   SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 



  

A  Secretaria Municipal da Educação de Curitiba desenvolve ações,               
considerando um dos princípios da Educação Municipal que é  

a Gestão Democrática do processo pedagógico e a importância de implementar 
as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 
 
A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba – SME desenvolve políticas pú-
blicas que incorporam a dimensão cultural e promovem o respeito à diversidade 
em todos os níveis de ensino. Na Rede Municipal de Ensino – RME, a questão 
étnico-racial é trabalhada de forma integrada, permeando os conteúdos de todas 
as áreas do conhecimento, ao longo das diferentes fases do processo pedagógico. 
 
Os projetos políticos-pedagógicos de todas as escolas da Rede Municipal      
de Ensino de Curitiba contemplam as Leis 10.639/2003 e 11.645/08 e registram 
o compromisso com a realização de práticas pedagógicas que abordem            
conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena.                    
A constituição de Comissão de Educação e relações étnico-raciais nas escolas     
e Núcleos Regionais da Educação por meio de portaria, efetiva as práticas          
pedagógicas sobre tão importante temática.  
 
Os projetos relatados neste catálogo são resultados de trabalhos desenvolvidos 
por nossos professores em diferentes escolas e contemplam formas diversas  
de explorar a temática étnico-racial no contexto escolar.  
 
Desejamos que este material venha contribuir para a construção de experiências 
pedagógicas cada vez mais aprimoradas referentes às questões étnico-raciais. 
      
Boa leitura. 
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Secretaria Municipal da Educação de Curitiba 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 



O  Fórum Permanente de Educação de Diversidade Étnicorracial do Paraná -        
FPEDER-PR, formado por representantes do poder público e da sociedade  

civil, organizados por meio de Regimento Interno, é um grupo constituído  
para acompanhar  o desenvolvimento das Políticas Públicas de Educação para Diversidade 
Étnico-racial, propondo, discutindo, sugerindo, estimulando e auxiliando  
na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais.  
 
Sua existência se respalda no princípio disposto no inciso II do Art. 14 da LDB 
“participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou equivalentes”, 
e no Art. 4º da Resolução CNE/CP nº 01/2004: “os sistemas e os estabelecimentos  
de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos do Movimento Social 
Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos 
e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar  
subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos  
de ensino”.  
  
Portanto, o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Paraná -
FPEDER-PR, desde sua instituição, em 2005, vem trabalhando na perspectiva  
de implementação das legislações que trata da diversidade social e étnico-racial no Brasil. 
Assim, o FPEDER-PR entre suas ações estão os seminários, encontros que têm caráter  
de formação social e educacional dentro da diversidade, assim estamos organizando já o IX 
evento denominado encontro do fórum e, também, o IX encontro de Educadores Negros  
do Paraná. Todas essas ações visam levar aos professores e membros do Movimento Social 
Negro conscientização para um novo olhar  e linguagem na educação, que deverá ser  
adotado a partir da lei 10.639/03,    
  
Foi pensando nessas possibilidades e perspectivas que, quando convidado para  compor 
parceria para o evento: “Orirerê - Cabeças Iluminadas”, que objetivou premiar  iniciativas  
e trabalhos desenvolvidos nas escolas, que contemplasse a temática da diversidade étnico-
racial, de imediato aceitamos por estarmos irmanados com a mesma finalidade. O evento  
se mostrou como algo muito importante no sentido de que foi possível levantar  
uma radiografia do que está sendo feito, como esta sendo feito e sobretudo, qual  
a linguagem usada no trato da temática e, infelizmente, o que não esta sendo feito. 
  
Consideramos, portanto, a grandeza do premio “Orirerê: Cabeças Iluminadas”, avaliando 
sua importância, que deveria entrar no calendário do sistema de educação, com sua realiza-
ção anual respaldado, inclusive, como uma política de Estado. 
 
Assim o FPEDER-PR, está aberto para somar esforços e compor parcerias em todo  
trabalho, nas ações e projetos que visem aprofundar conhecimentos que contribua       
para uma sociedade digna, cidadã e, sobretudo, com o devido respeito a diversidade     
plural social e étnica.  
 
Nivaldo S. Arruda (Paulo Borges)* 
 
* Graduado em filosofia, Pós graduado em História e Cultura Africana e Afro Brasileira e Educação para as 
Políticas Publicas no Brasil. Diretor e Fundador da ACNAP. Comissão Executiva do FPEDER-PR 
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É  uma satisfação para nós do Centro Cultural Humaita estar lhe apresentando          
o resultado da premiação Orirerê – Cabeças Iluminadas 2011 – Lei 10.639/03.  

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, foram agraciados artistas, mestres e comunicadores e,  
em 2010, foram homenageados 75 templos de matriz africana. 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, às famílias        
negras. E no âmbito estadual, foi destinada a dar visibilidade aos projetos concretos          
de ensino da História e Cultura Indígena, Africana e Afrobrasileira em sala de aula -       
conforme determinam as Leis 10.639 e 11.645. 
Além  de valorizar os professores/as que estão conseguindo aplicar a lei segundo  
as diretrizes curriculares, 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 premiação, apenas 2% se inscreveram. Destas, foram  selecionadas dezenove  
propostas pela comissão, que reuniu representantes do Centro Cultural Humaita,  
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, Secretaria de Estado da Educação  
do Paraná e Fórum Permanente de Educação para as Relações Etnico-Raciais.  
Naturalmente, este  número está muito aquém das expectativas de todos os envolvidos. 
Mas, como bem disse o Senhor Flávio Arns, Secretário de Estado da Educação,          
“Nós somos capazes, somos competentes, para incluir estes conteúdos em todos os níveis   
e em todas as esferas de educação”. Na Universidade Estadual de Londrina, o prêmio  
Saberes da Diversidade deu visibilidade à questão das relações étnico-raciais  
e do combate ao racismo. Os projetos lá selecionados encontram-se nas páginas finais  
do presente catálogo. Percebemos que os profissionais da educação são fundamentais  
na construção de um novo Brasil que está se (re)desenhando sem racismo, sem  
discriminação e sem manter escondida a imensa contribuição dos povos afrodescendentes 
atrás do tema da escravidão. Esta é uma luta que vem sendo travada há décadas pelo  
Movimento Negro e desvela o racismo  estrutural perpetrado há séculos no Brasil.  
Desde 2006, o coletivo do Centro Cultural Humaita busca criar ações que fortaleçam  
o legado africano 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 50%.  
Partindo da idéia de que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança,             
vimos buscando articular parcerias entre a sociedade civil e os poderes públicos                     
para contribuir com a (re)educação de toda a população no que tange à história e cultura 
afrodescendente. No site informativohumaita.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 
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Centro Cultural Humaita 



 

 

Pedagogia Crítica, Educação Física e Cultura Afro-brasileira: uma experiência  de trabalho no Ensino 
Fundamental.  

Projeto individual: professor Nilo Netto. Curitiba. Temática: AFRO.  

 

Histórias de luta.  

Projeto individual: professora  Edina Brito Jensen. Carambeí. Temática AFRO.  

 

Escola Quilombola.  

Projeto individual: professora Maria Isabel Cabral da Silva. Palmas. Temática: AFRO 

 

Lápis.  

Projeto individual: professora  Sibeli Colere. Curitiba. Temática: AFRO. 

 

Poesias, poetas e poetisas afro-brasileiras(os).  

Projeto individual: professora  Iracema Maria De Sá.  Toledo. Temática: AFRO. 

 

TamborErê - Batuque na escola.  

Projeto individual: professor Nelson Sebastião Martins Jr. Curitiba. Temática: AFRO. 

 

Desmistificando as religiões de matriz africana e/ou afro-brasileira.  

Projeto de Equipe Multidisciplinar do CE. Anibal Khury Neto. Curitiba. Temática: AFRO.  

 

Cabeça Feita.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do CE CEAD Potty Lazzarotto. Curitiba. Temática: AFRO. 

 

Todos os tambores, todos os nomes, todas as cores.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do Colégio Estadual do Paraná.  Curitiba. Temática: AFRO E IN-
DÍGENA.  

 

Diversidade étnica-cultural. Semelhanças e diferenças – Aldeia Indigena Araça’í, em Piraquara.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do CE Dep. Olívio Belich. Curitiba. Temática: INDÍGENA. 

 

Equipe Multidisciplinar para Educação das Relações Étnico-raciais: uma possibilidade em andamento 
no Colégio Papa João Paulo I.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do CE Papa João Paulo I. Curitiba. Temática AFRO. 

 

Valorizando a cultura afro-brasileira e africana.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do CE João Bettega. Curitiba. Temática: AFRO. 
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Igualdade: direito social de todos(as).  

Projeto da Equipe Multidisciplinar da EE Dom Orione. Curitiba. Temática: AFRO E INDÍGENA. 

 

Educando para a identidade afro-brasileira.  

Projeto da Comissão Etnicorracial da EM Ana Hella. Curitiba. Temática: AFRO E INDÍGENA. 

 

África-Brasil.  

Projeto da Comissão Étnicorracial da UEI Abranches.  Curitiba. Temática AFRO.  

 

África: Herança Cultural.  

Projeto da Comissão Étnicorracial da EM CEI Anísio Teixeira. Curitiba. Temática  AFRO.  

 

Encontro de Estudantes Negros e Negras.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do CE Lacerda Braga. Colombo. Temática AFRO. 

 

A geometria, a arte e as cores africanas.  

Projeto individual dos professores Andreza Caleffi Braga e Carlos Aparecido Barboza.. Bela Vista do 
Paraíso. Temática: AFRO.  Também 1º Prêmio Categoria Individual Saberes da Diversidade - UEL 

 

História e Cultura Afro-brasileira, a nossa história.  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do  CE. Brasílio de Araujo.  Bela Vista do Paraíso. Temática: A-
FRO. Também 2º Prêmio Categoria Escola. Saberes da Diversidade - UEL 

 

ANEXOS  

 

Prêmio Saberes da Diversidade. Projetos selecionados pela Universidade Estadual de Londrina em 
novembro de 2011. 

 

Capoeira. 2º Prêmio Categoria Individual. Carlos Augusto de Souza. 

 

Africanidades: a valorização dos saberes negros. 1º Prêmio Categoria Escola. SESI Ensino Médio 
Londrina. Sub Sede I. 



Nessa proposta, partindo               
do contexto supracitado, apresento 
uma experiência docente com            
o trabalho sobre dois conteúdos 
específicos da Educação Física, 
quais sejam, a Capoeira e os Jogos 
Africanos. Essa experiência           
se refere ao ano de 2011.                
O trabalho com esses conteúdos   
na Educação Física foram estabele-
cidos com base nos materiais       
didáticos produzidos por mim,     
no formato FOLHAS, e apresentam 
não apenas uma possibilidade,   
mas uma experiência marcadamen-
te motivante e profícua.  

Os objetivos aqui indicados encontram-
se no Plano Anual de Trabalho Docente. 
CAPOEIRA: 1) conhecer, vivenciar, 
compreender suas dimensões históricas, 
sociais e culturais, do surgimento            
à contemporaneidade; 2) vivenciar          
seu acervo de fundamentos, compreen-
dendo sua constituição histórica;            
desenvolver seus movimentos,               
a coordenação motora, o equilíbrio,       
a expressão corporal, a espontaneidade; 
3) desenvolver a adequação rítmica,        
a musicalização específica da capoeira, 
seus cantos, palmas, instrumentos;            
4) desenvolver o respeito mútuo,             
o sentimento de coletividade                      
e a positividade da identidade cultural 
afro-brasileira. JOGOS AFRICANOS: 
1) conhecer, vivenciar e compreender         
o sentido do jogar, suas dimensões  
históricas e sociais; 2) reconhecer           
as diversas formas do jogar, compreen-
dendo as distinções nas manifestações 
lúdicas em tempos e localidades          
diferentes; 3)   ressignificação positiva 
da cultura africana e afrodescendente; 
4) identificar valores africanos;            
5) identificar diferentes jogos africanos 
e, em especial, o MANCALA, suas 
regras, reproduzir seus tabuleiros,          
reconstruir regras para o mesmo.  
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Apresentação         
da proposta 

 Pedagogia Crítica, Educação Física e 
Cultura Afro-brasileira: uma experiência 

de trabalho no Ensino Fundamental 

Objetivos  Projeto individual do professor Nilo Netto 

CE Papa João Paulo I, Curitiba PR. 
Temática: AFRO.  

Abrangência: Ensino Fundamental II 

Contato: nilonetto@gmail.com  

(41) 3256.5742 ou (41) 8841.6167 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

A justificação de fundo desse         
trabalho vem ao encontro da função 
social da escola: socializar              
o conhecimento historicamente 
produzido pela humanidade. Nesse 
sentido, é fundamental que             
a Educação Física tome parte          
no projeto de escolarização         
das classes populares, valorizando  
a contribuição dos povos                 
oprimidos, atribuindo à sua             
intervenção um caráter libertador.  
E é nessa perspectiva que                 
o trabalho com a capoeira e              
os jogos africanos se faz fundamen-
tal e indispensável. Negar esses 
conhecimentos, tratados pela          
Educação Física no âmbito             
da escola pública, significaria           
corroborar com um caráter                 
antidemocrático e excludente                     
de educação. 

Justificativa 

As dificuldades no trato com esses conhecimentos na disciplina de Educação Física advêm     
de duas questões recorrentes: 1) dificuldade das(os) alunas(os) em romper com o paradigma 

exclusivamente esportivo na disciplina e 2) preconceito manifestado notadamente acerca      
da religiosidade africana e afrodescendente usualmente ligada às manifestações culturais  
aqui expostas. A solução encontrada, por mim, foi exatamente o enfrentamento dessas 

dificuldades, uma vez convencido da importância do trabalho com esses conhecimentos. 

Os critérios estabelecidos no Plano Anual 
de Trabalho Docente são os seguintes:      
1) demonstra cooperação, integração,    
interesse e respeito; 2) conhece a história 
da capoeira; 3) domina os fundamentos   
da capoeira; 4) executa os movimentos 
básicos da capoeira; 5) é capaz                 
de adequar-se ao ritmo musical;                
6) compreende o sentido do jogar,               
suas dimensões históricas e sociais;            
7) reconhece as formas do jogar                 
em tempos e espaços diferentes; 8) domina 
as regras, tabuleiros, história e sentidos  
dos jogos africanos; 9) é capaz de construir 
ou adaptar formas de jogar; 10) realiza 
anotações, trabalhos, tarefas; 11) atende 
aos momentos de recuperação                     
de conteúdos; 12) é capaz de autoavaliar-se 
no interior do processo educacional.  

Critérios                          
de avaliação 

Tabuleiro alternativo de man-
cala. Fonte KLISYS, Adriana;  
FONSECA, Edi. Brincar e ler 
para viver: um guia para estru-
turação de espaços educativos 
e incentivo ao lúdico e à leitu-
ra. Caleidoscópio, São Paulo, 
2008. 



quências de movimentos    de capoeira 
– jogo – em roda, criadas pelas(os) 
próprias(os) alunas(os).      6) Leitura 
coletiva de textos sobre      a história 
da capoeira e dos mestres antigos 
como Pastinha e Bimba.        7) Exibi-
ção do filme curta-metragem Maré 
Capoeira e debate sobre os elementos 
da tradição da capoeira contidos na 
obra.                                                
JOGOS AFRICANOS: 1) Após          
a pergunta “o que lhe vem à cabeça 
quando se pensa em África?” procu-
rou-se distinguir o que são dados efe-
tivos da realidade e o que é preconcei-
to. 2) Aula expositiva sobre as contri-
buições da cultura africana na constru-
ção da nação brasileira a partir da obra 
de Lopes (2008) e identificação        
da contribuição africana no âmbito 
dos jogos. 3) Apresentação do jogo – 
ou família de jogos – MANCALA, 

Um pouco da metodologia empregada 
já pode ser visualizada na descrição 
das estratégias de ação acima. Todavi-
a, podemos citar alguns exemplos 
importantes no trabalho com os conte-
údos.                                               
CAPOEIRA: 1) Construção    de uma 
Galeria de Imagens, que         a partir 
de pesquisas na internet e livros, trou-
xemos reproduções de obras de arte 
que retratam o período da escravidão 
no Brasil, contexto em que   a resis-
tência negra engendrou o nascimento 
da capoeira. 2) Prática dos movimen-
tos básicos da capoeira e explicitação 
de seu contexto histórico.      3) Práti-
ca dos fundamentos da capoeira e seus 
significados, a música,         a roda, a 
ancestralidade. 4) Aula       de instru-
mentos de capoeira, apresentação dos 
mesmos, experimentação, adequação 
dos ritmos. 5) Apresentação de se-

suas regras básicas, significados histó-
ricos (mágicos, religiosos, de repre-
sentação do trabalho humano, etc), 
tabuleiro, a semente sagrada do Baobá 
utilizada tradicionalmente para o jogo, 
etc. 4) Prática do jogo, aprendizado 
das regras, explicitações de dúvidas. 
5) Pesquisa na internet sobre a história 
do jogo, seus diversos tipos de tabu-
leiro e prática do jogo na versão ON-
LINE. 6) Pediu-se às(aos) alunas(os) 
que, com base nas aulas, em duplas, 
produzissem seu próprio tabuleiro    
de mancala. 7) Durante a apresentação 
dos tabuleiros, pediu-se como tarefa, 
que cada dupla de alunas(os), criasse 
duas regras diferentes sobre o MAN-
CALA, colocando as(os) alunas(os) 
na posição de sujeitos transformado-
res. Todos os processos de ensino 
foram registrados por meio de fotos      
e vídeos. 
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Metodologia empregada 

LOPES, Nei. História e cultura africana e afro-brasileira. Barsa Planeta, São 
Paulo, 2008. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 
2003a.  

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 
Campinas: Autores Associados, 2003b. 

Referências bibliográficas 

(SAVIANI, 2003a), questionando    
às/aos mesmas/os quais as noções  
que são atribuídas aos conteúdos  
trabalhados, capoeira e jogos africa-
nos. Dessa primeira avaliação, estabe-
lece-se uma problemática, e aqui  
elencamos duas contidas nos              
MATERIAIS DIDÁTICOS: 1) Capo-
eira: como  uma manifestação margi-
nalizada se tornou expressão             
da cultura brasileira? 2) Jogos Africa-
nos: dos jogos que conhecemos, quais 
têm origem  na África? Conhecemos 
algum jogo africano? Dessas             
problematizações,  partimos para         
o que chamamos de instrumentaliza-
ção, que é a fase  em que o professor 
traz elementos para subsidiar               

Os conteúdos relatados nesse docu-
mento foram respectivamente traba-
lhados nos períodos do início do pri-
meiro trimestre (capoeira) e final      
do segundo (jogos africanos) com 
todas as SEIS sextas séries em que 
leciono. As estratégias de ação assu-
midas no meu trabalho são consoantes 
com a conhecida Pedagogia Histórico-
Crítica (SAVIANI, 2003b). Nela, 
parte-se da prática social da/o aluna/o 

a resposta aos problemas. São práticas 
de movimentos, atividades, pesquisas, 
leituras, aulas expositivas                    
e dialogadas. Questões que serão      
exemplificadas logo abaixo.               
O próximo passo, conhecido             
como catarse é o momento em que      
a/o aluna/o já encontra possibilidades 
instrumentais de ressignificar seus 
conhecimentos iniciais apresentando   
uma nova síntese. E então, se está 
pronto para o retorno à prática social 
que é o ponto de chegada e novo   
ponto de partida, podemos reiniciar    
o processo, ou deixar que                    
o aprofundamento ocorra nas séries 
seguintes.  

Estratégias de ação 

Hector Julio Páride Bernabó, Carybé, 

O jogo da Capoeira. Caderno de nº 3,  

Coleção Recôncavo, Salvador, 1951.  



São inúmeras as reivindicações          
dos movimentos sociais negros,            
em sua luta contra o racismo, 
entre elas, o desenvolvimento 
da verdadeira história do povo 
negro neste país. Tirar do ano-
nimato fatos históricos e figuras 
importantes que se destacaram,          
brilhantemente, como líderes 
nas lutas em favor do povo 
negro, é uma tarefa a ser pro-
posta. Quando se apresenta       
a história, não vista pelo lado 
opressor, mas sim pelo lado            
da/o oprimida/o, da/o marginalizada/o,        
surgem grandes personagens que       
se mantinham invisibilizadas/os                
na história oficial. Estas/es,                   
por lutarem a favor  das/os destituídas/
os  de poder, entraram em desacordo 
com os interesses da classe dominante 
e foram apagadas/os da historiografia 
oficial  e, quando aparecem, são         
apresentadas/os somente pelo prisma 
da escravidão e não de  um povo guer-
reiro que resistiu e não aceitou pacifi-
camente.  

Conhecer e valorizar a história    
dos povos africanos e afro           
descendentes para superação         
do preconceito racial. Assegurar    
o processo de afirmação                  
de identidade, de historicidade  
negada ou distorcida.  Divulgar 
histórias de luta e conquista          
das (os) negras (os) pelos seus  
direitos bem como expor,           
apresentar e discutir suas            
biografias. Descobrir a vida            
de mulheres e homens que, dentro 
das suas possibilidades e diante  
das limitações que o contexto   
histórico lhes impunha,                  
se dedicaram e se destacaram       
na luta contra as injustiças. 
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Apresentação          
da proposta 

Histórias de luta 

Objetivos  

Projeto individual da professora 
Edina Brito Jensen  - CE Carlos 
Ventura. Carambeí, PR. 
Temática AFRO.  

Abrangência: Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio.  

Contato: 
edinabrito@hotmail.com  

(42) 3231.1855 ou (42) 
9903.5777 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Estabelecer diálogos entre as
(os) africanas(os) oriundas(os) 
de alguns países africanos 
com alunas(os) e professoras
(es). O projeto contribuirá 
para a visibilização de algu-
mas personalidades negras 
não só na cultura, como em 
outros setores de destaque, 
assim como na produção do 
conhecimento técnico e cien-
tífico no Brasil e no mundo. 
Reforçar a importância das 
políticas de igualdade racial 

no Estado. Proporcionar às(aos) alunas(os) 
atividades teóricas (debates e palestras) e 
práticas (oficinas e mostras), de maneira     
a envolvê-las(los) no projeto.  Fomentar     
a reflexão crítica da história, cultura              
e realidade social afro-brasileira, com bases  
na Lei nº 10.639. Verificar, por meio             
da história, a contribuição cultural trazida 
para o Brasil pelo povo africano;             
desconstruir estereótipos em relação             
à(ao) negra(o). Afinal, a grande maioria   
da população brasileira tem  muita dificul-
dade em identificar uma grande                
personalidade negra que não seja                     
do universo do samba, pagode ou futebol. 

Entender que as heroínas e os heróis aqui pesquisadas(os) 
não são os super-heróis dos quadrinhos, mas sim pessoas    
de carne e osso que quebraram barreiras, que venceram        
apesar dos enormes obstáculos enfrentados, que lutaram        
por uma vida melhor e mais justa para todas(os). Geralmente 
quando personagens negras(os) entram na história, aparecem 
vinculadas(os) à escravidão. Nesse sentido, é primordial tirar 
do anonimato fatos históricos e figuras ilustres que              
se destacaram, brilhantemente, como líderes nas lutas         
em favor do povo negro. Divulgar histórias de luta                
e conquista das(os) negras(os) pelos seus direitos,             
apresentando desde figuras mais conhecidas como também 
aquelas pouco conhecidas que ficaram na invisibilidade, 
mas, que fizeram e fazem a diferença, de alguma forma,     
no Brasil e no mundo. A Lei nº 10.639/03, ao instituir              
o conhecimento das culturas e as histórias africanas e afro-
brasileiras, propicia o contato mais rápido e mais intenso 
entre africanas(os) e afro-brasileiras(os). Além disso,           
possibilita que o Brasil se reconheça como um país                
conquistado por brancas(os), mas colonizado e civilizado 
cultural, política, econômica e religiosamente por africanas
(os) e afro-brasileiras(os).  

Estratégias de ação 

Justificativa 

O presente projeto foi 
apresentado em forma de 
pôster no VIII Encontro de 

Educadoras(es) 
Negros(as) do Paraná. 

Bernard, de Gana. Foto Profes-
sora Edina Brito 

Alfred, de Serra Leoa. Foto 
Professora Edina Brito 



Francisco Lisboa -  
Aleijadinho (escultor,       
entalhador e arquiteto), 
Nelson Mandela (ex- 
presidente da  África      
do Sul), Martin Luther 
King (ativista político 
EUA), Ganga Zumba 
( 1º líder do Quilombo        
dos Palmares), Barack 
Obama (Presidente    
dos EUA), Bob Marley 
(cantor de Reggae),   
Zumbi dos Palmares 
(Líder de Palmares)   
Edson Arantes do    

Nascimento , o Pelé ( Rei do futebol), 
Francisco José do Nascimento;          
o Dragão do Mar ( líder abolicionista  
no Ceará) , Negro Cosme (líder        
da Revolta da Balaida, ocorrida         
no Maranhão), João Cândido 
(Revolta da Chibata), Chico Rei 
(personagem lendário da tradição oral 
de Minas Gerais que comprou          
sua alforria tornando-se “rei” em Ouro 
Preto), Malcolm X (Líder negro norte 
americano), Abdias do Nascimento 
(político e ativista social brasileiro), 
Pixinguinha (flautista, saxofonista, 
compositor e arranjador brasileiro), 
Emanoel Araújo (curador, escultor, 
pintor, gravador e designer gráfico, foi 
diretor da Pinacoteca em São Paulo).  

Além dos nomes citados aqui,         
um grupo de alunas entrevistaram três 
africanos residentes na cidade              

As(os) alunas(os) do          
3º ano do Ensino Médio      
da Disciplina de História 
pesquisaram em livros       
e na internet a história     
de vida de negras(os)         
que se destacaram            
na História do Brasil          
e do mundo,  e aquelas(es) 
que não se destacaram, 
mas, cujas histórias estão 
sendo reveladas, nos            
últimos tempos, através   
de pesquisas historiográfi-
cas, mas que ainda são 
pouco conhecidas(os)           
para a maioria da população brasileira.  

Nesse sentido, é primordial tirar          
do anonimato fatos históricos e figuras 
ilustres, que se destacaram, brilhante-
mente, como líderes nas lutas em favor 
do povo negro.  Ao realizarem a pesqui-
sa, as(os) alunas(os) entraram              
em contato com a história do povo   
negro neste país  e no mundo, via          
diálogo com a história do cotidiano    
de: Dandara (guerreira; esposa           
de Zumbi dos Palmares) Luiza Mahin 
( Revolta dos Malês), Makota Valdina 
(Iyalorixá do Candomblé) Irmã Josefi-
na Bakhita (Santa – Sudão), Chica    
da Silva (escrava alforriada ), Mãe  
Menininha do Gantois (Iyalorixá       
do Terreiro de Gantois), Maria Felipa 
(lutou pela independência da Bahia) 
Besouro (capoeirista), Antônio          

de Carambeí que também tiveram suas 
histórias contadas na exposição,          
são eles: Sheik Adam de Moçambique 
(líder de religião Islâmica), Ibrahim     
e Bernard de Gana (funcionários       
da Perdigão - no abate de aves: Halal) 
que antes da exposição se apresentaram 
no colégio para um diálogo com           
as(os) alunas(os) da 6ª série organizado 
pela professora Edina. Foi um momento 
de intercâmbio cultural entre Brasil          
e África, no qual os africanos relataram 
suas experiências de vida e a cultura    
de seus países de origem.  

Após as pesquisas e entrevistas, foi   
organizada uma exposição no dia         
da Feira Cultural AFRO que ocorreu  
nas dependências do Colégio Estadual 
Carlos Ventura no mês de novembro   
de 2010. A feira foi aberta ao público    
e todas(os) que visitaram puderam   
conhecer estas histórias de luta. No dia 
da exposição contamos com a presença 
de mais dois africanos. São eles: o Hadi 
do Senegal e o Alfred de Serra Leoa 
que também puderam contribuir       
partilhando um pouco de suas histórias 
para as(os) visitantes                                
que por ali passaram.   

A presença destes africanos durante      
o evento foi muito importante. Seus 
relatos contribuíram, de forma significa-
tiva, para valorizar a importância         
de conhecer as muitas histórias          
que compõem a História da África             
e das(os) Afro-brasileiras(os).  
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Metodologia empregada 

Compreensão do valor das histórias 
reveladas para a visibilidade                  
e fortalecimento da identidade negra. 
Estabelecimento de relações entre          
o que foi estudado e os discursos      
presentes na sociedade. Utilização          
dos recursos da escrita e da oralidade 
para a divulgação e afirmação                   
da cultura negra.   

Dificuldades e soluções encontradas      
na execução da atividade: A dificuldade 
que surgiu foi somente conciliar          
os horários que os africanos dispunham 
com o horário da professora                   
e das alunas para entrevistá-los              
e organizar o diálogo com as(os) alunas
(os). No geral, tudo ocorreu conforme   
o previsto. 

Critérios                     
de avaliação 

AQUINO, Julio Groppa e outros.          
Diferenças e preconceito na escola. - 
São Paulo: Summus, 1998. 

VALENTE, Ana Lúcia E. F. Educação  
e Diversidade Cultural: um desafio       
da atualidade – SãoPaulo: Moderna, 
1999.  

FORACCHI, Marialice M. Sociologia   
e Sociedade: Leituras de Introdução       
à sociologia – Rio de Janeiro: LTC, 
2008. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para   
a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana – Brasilia DF 
2004 

Referências 

Sheik Adam, de Moçambique, e Ibrahim, de 
Gana. Foto Professora Edina Brito 

Hadi, do Senegal. Foto Professora 
Edina Brito 

 



Com uma proposta multidisciplinar         
o projeto visa à abordagem                   
da identidade negra de uma forma         
positiva, com o intuito de contribuir 
para que, a(o) aluna(o) negra(o)           
mire-se, positivamente, na valorização               
da história de suas(seus) ascendentes, 
bem como na sua cultura                        
e na sua contribuição para o país. 

Estabelecer estratégias tendo em vista   
a recuperação dos valores da população 
negra, fugindo do folclorismo. 

Fortalecer a identidade negra pelo   
conhecimento de suas culturas               
e tradições na perspectiva                       
do compromisso cultural com a História 
das(os) primeiras(os) africanas(os)  
trazidas(os) para o Brasil. 

Motivar as(os) alunas(os) a conhecerem 
e a respeitarem a história e a cultura    
do povo negro, principalmente            
da comunidade Quilombola Adelaide 
Maria Trindade Batista, comunidade  
em que residem. 
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Apresentação       
da proposta 

Escola Quilombola 

Objetivos  

Projeto individual da  
professora Maria Isabel 
Cabral da Silva 

Escola Quilombola Maria 
Joana – Palmas PR. Temática: 
AFRO. 

Abrangência: Ensino 
Fundamental II 

Contato: 
belll_cabral@hotmail.com 
(46) 3262.3270 ou               
(46) 8823.6394   

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Proporcionar às(aos) alunas(os)           
um contato com a cultura das(os)           
afrodescendentes e Quilombolas,            
oportunizando momentos                         
de descontração e desinibição, a fim        
de que possam reconhecer e afirmar  
suas origens, por meio de vivências      
nas oficinas. 

A educação tem um perfil eurocêntrico, 
raramente dá espaço para as vertentes 
africanas e indígenas. A história narrada 
nas escolas é “branca”, a inteligência     
e a beleza também o são. É preciso     
recuperar, principalmente entre            
as crianças negras, o orgulho de ser  
negra(o), isto é, buscar uma pedagogia 
de autoestima elevada, ao contrário      
da pedagogia de reiteração                       
da inferioridade. 

Estratégias de ação 

Justificativa 

Oficina de Bonecas Abayomi. Foto 
Professora Maria Isabel Cabral da Silva 

Os objetivos propostos serão trabalhados 
por meio de oficinas diversificadas: 
broia, fuxico, boneca abayomi,          
maquiagem, percussão, arte linear, 
cestaria, contação de história           
Quilombola. Essas vivências serão  
permeadas pelo estudo da cultura            
africana, seus rituais, crenças                    
e tradições. 

Metodologia 
empregada 

Interação com o grupo nas atividades 
propostas. Autonomia intelectual         
na recriação dos objetos culturais.    
Participação e assiduidade. 

Critérios                 
de avaliação 

Oficina de Cestaria. Foto Professora 
Maria Isabel Cabral da Silva 

Oficina de Broia. Foto Professora 
Maria Isabel Cabral da Silva 

Oficina de Capoeira. Foto Professora 
Maria Isabel Cabral da Silva 

Oficina de Fuxico. Foto Professora 
Maria Isabel Cabral da Silva 



Palminor Rodrigues Ferreira, o 

“Lápis”. Foto extraída do site  
http://lapispalminor.blogspot.com.br/2012/01/lap

is-o-rei-negro-que-revolucionou-o.html 
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Sensibilizar as(os) alunas(os)          
para apreciarem e valorizarem          
uma faceta da cultura afro-brasileira; 
conhecer músicas do artista Palminor 
Rodrigues Ferreira, afro-brasileiro    
e  paranaense. Exercitar apreciação  
da música de modo sensível;            
perceber a função social da música. 
Relacionar a produção musical        
com o contexto social, em diferentes 
tempos e espaços.  

Lápis 

Objetivos  Projeto individual da professora 
Sibeli Colere. 

EM CEI Anísio Teixeira, Curitiba 
PR. Temática: AFRO. 

Abrangência: Ensino Fundamental 
I 

Contato: 
sibelicolere@yahoo.com.br   

(41) 3256-2393 

Exposição da história de vida           
do Cantor e compositor Palminor 
Rodrigues Ferreira com leitura         
de textos ilustrativos, fotos, vídeos, 
revistas específicas e acesso a sites 
oficiais. Apreciação de suas músicas, 
criações de cartazes e ensaio             
de uma música: “Meu Paraná” 

Estratégias            
de ação 

Justificativa 

Aulas no laboratório de informática 
com pesquisa de sua vida e obra    
no blog oficial: http://
www.lapispalminor.blogspot.com 

assistir a vídeos e entrevistas com    
a irmã de Lápis (Dona Mide)             
e amigos; reportagem especial         
da Rede Paranaense de Comunica-
ção (RPC) sobre os trinta anos       
de sua morte; criar cartazes               
para exposição sobre o cantor;           
ensaiar a música “Meu Paraná”          
e apresentar para  comunidade          
escolar. 

Metodologia 
empregada 

MILLARCH, Aramis. Lapis, um compositor paranaense.  

BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMARIO MARTINS. Fundação Cultural de 
Curitiba: Curitiba, maio,1982, Artigo: v.9, n.64 

http://www.lapispalminor.blogspot.com 

Referências bibliográficas 

O projeto possibilitou trabalhar         
a cultura afro-brasileira paranaense 
estimulando a descoberta do cantor 
Palminor Rodrigues Ferreira –          
o “Lápis”, já que no ano de aplicação 
do projeto fazia 30 anos de sua          
morte. Trabalhamos com                  
as(os) alunas(os) no sentido                 
de que possam perceber a função 
social da música relacionando           
a produção cultural com o contexto 
social em diferentes tempos               
e espaços.  A proposta era possibilitar 
às(aos) alunas(os) a percepção          
da(o) negra(o) enquanto sujeito            
de sua história, analisando a sua  
contribuição para a cultura afro-
brasileira paranaense e a apreciação 
da música na sua função social. 



* Segundo o Profº Ms.Welington Tavares dos 

Santos/ SEED-PR , “o professor PDE deverá, 

de forma sistematizada e objetiva , refletir 

sobre as reais necessidades pedagógicas da 

escola pública estadual, pois em oposição aos  

modelos de formação aligeirados e desconec-

tados de  formação continuada, propõe-se 

uma  formação cujo ponto de partida é a reali-

dade escolar que, à luz de aprofundamentos 

teóricos, será  criteriosamente analisada com 

a finalidade de buscar respostas necessárias 

aos desafios ali  encontrados.”   

Fonte -  

http://forum.ulbratorres.com.br/2010/mesa_texto/MESA

%207%20A.pdf 

É nosso dever e direito, como         
educadoras(es) que almejam ajudar   
a produzir uma sociedade mais justa  
e igualitária, trabalharmos de forma 
que em nenhum momento nossa       
prática pedagógica, consciente          
ou inconscientemente, venha              
a colaborar para a permanência        
das desigualdades e injustiças sociais. 
Desse modo, como diretora, negra,    
e professora de Língua Portuguesa, 
após estudar, percebi que nossa           
Literatura não apresenta nem dedica 
muito espaço aos nossos poetas           
e poetisas afro-brasileiras(os),             
bem como aos seus poemas. No         
PDE (Programa de Desenvolvimento 
Educacional, da Secretaria da Estado 
da Educação*), desenvolvi atividades 
para combater o racismo através       
de músicas e poemas da Língua        
Inglesa, e também destinei               
um capítulo contemplando poetas, 
poetisas e poemas afro-brasileiras
(os). Por isso, em 2010, o tradicional 
Festival de Poesia do Colégio         
Estadual Jardim Gisele                     
foi só com poemas de poetas              
e poetisas afro-brasileiras(os).  

Demonstrar às(aos) docentes, alunos, 
alunas, e comunidade em geral, que      
o currículo não é neutro e muito menos 
os conteúdos e informações veiculadas 
nele; nem sempre informa toda              
a verdade; não mente, mas omite.        
Provar às(aos) educandas(os) que havia 
e  há afrodescendentes intelectuais,      
as(os) quais merecem  nosso                   
reconhecimento, e que a falta               
de visibilidade das(os) mesmas(os)        
não é natural. 
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Apresentação       
da proposta 

Poesias, poetas e poetisas  
afro-brasileiras(os) 

Objetivos  Projeto individual da 
professora Iracema Maria De 
Sá  

CE Jardim Gisele, Toledo – 
PR. Temática: AFRO. 

Abrangência: Ensino 
Fundamental I e Ensino 
Médio 

Contato: 
cema.desa@uol.com.br  

(45) 3378.2577 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Apesar das(os) negras(os) terem   
desempenhado papel fundamental      
e de grande importância na formação 
do povo brasileiro, percebe-se         
que essa contribuição não                    
é contemplada pelos currículos         
das nossas escolas, e\ou pelo menos 
da maneira que deveria estar. Busca 
ainda, valorizar devidamente              
a história e cultura do povo negro,         
na perspectiva de não só elevar            
a autoestima e compreensão                
de sua etnia, mas de todas as etnias,  
na perspectiva da afirmação                     
de uma sociedade multicultural           
e pluriétnica. 

Justificativa 

A dificuldade maior foi  
a falta de informação 

das(os) professoras(es) 
sobre a existência          

de poetisas  e poetas 
afro-brasileiras(os), pois 

as(os) mesmas(os)       
não estão nos livros 

didáticos, e estes são 
muito valorizados         

pelo professor. Disso 
decorreu outra 

dificuldade: como  
as(os) poetisas e poetas 

afro-brasileiras(os)       
não estão nos livros,     
a Internet foi a única 

fonte de pesquisa.   

Ele Semog.  

Foto extraída do site  
http://comdedinerj.blogspot.com.br/2011/04/ele-

semog-escritor-indicado-2011.html 



Solano Trindade.   

Foto extraída do site: 
http://franciscosolanotrindade.blogspot.com.br/2009/0

9/solano-trindade-x-vinicius-de-morais.html 

Luis Gama. Foto extraída do site  
http://www.revistaafro.com.br/portal/destaques/lu
is-gama-um-dos-lideres-negros-mais-importantes-

do-pais/ 

Adão Ventura. Foto extraída do site  
http://redecultura.ning.com/profiles/blogs/adao

-ventura 

Reuni-me com as(os) professoras(es)  
de Língua Portuguesa, do Colégio,  
apresentei-lhes a ideia, expliquei           
o objetivo da temática, indiquei           
as fontes de pesquisa para elas(es)            
e para as(os) estudantes.                       
Elas(es) tiveram um bimestre              
para estudarem a biografia,                    
bem como os principais poemas                               
dessas(es) poetisas e poetas. 

Estratégias de ação 

As(os) alunas(os) do Colégio,               
sob a orientação das(os) professoras(es) 
de Língua Portuguesa, pesquisaram    
em sites, durante as aulas no laboratório 
de informática, os poemas e a biografia 
de poetisas e poetas afro-brasileiras(os), 
como: Solano Trindade, Éle Semog, 
Alzira Rufino, Luís Gama, Adão Ven-
tura, etc.  

Cada aluna(o) escolheu um poema     
para interpretar em sala de aula.             
Após essa fase, as(os) professoras(es) 
escolheram as 03 melhores interpreta-
ções, por sala, as quais foram                 
apresentadas pelas(os) alunas(os)            
a toda comunidade escolar, no Teatro 
Municipal de Toledo. Sendo que            
a decoração foi com temática                     
e cores da África.  

No Teatro, as(os) juradas(os)                 
escolheram as 03 melhores                   
interpretações nas categorias, 5ª e 6ª 
séries, 7ª e 8ª séries, e Ensino Médio. 
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Metodologia 
empregada 

Compreensão da necessidade de estudo 
para a visibilidade e fortalecimento      
da identidade negra. Reconhecimento  
da intelectualidade negra ocultada          
nos currículos vigentes. Utilização          
da pesquisa e dos recursos da escrita          
e da oralidade para dar visibilidade        
à cultura negra. 

Critérios                 
de avaliação 

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho Almanaque Pedagógico Afro-brasileiro,  
Mazza Edições – Belo Horizonte, 2005. 

Referências bibliográficas Alzira Rufino.  

Foto extraída do site  
http://www.destaquenegro.com.br/personalidade.html 



Oficina de tambor TamborErê. Foto do professor 
Nelson Sebastião Martins Jr..  

O Projeto TamborErê - Batuque      
na Escola é uma oficina de Percussão 
e Ritmos afro-brasileiros                   
que acontece, desde 2009,                   
com alunas(os) do ensino                 
fundamental do Colégio Estadual 
Prof. Algacyr Munhoz Maeder        
Sobrinho, no Bairro Alto – Curitiba/
PR.  O nome TamborErê fala           
do projeto, Tambor: instrumento        
de percussão e Erê quer dizer 
‘Criança’, em    língua Iorubá.  

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 e pertença, 
fortalecimento da autoestima;         
propiciar uma alternativa para               
que as(os) alunas(os) em situação    
de vulnerabilidade social                  
da comunidade se envolvam           
em projetos e atividades vinculadas   
à educação, arte e cultura;                   
proporcionar reflexão sobre              
diversidade 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.  
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Apresentação     
da proposta 

TamborErê  
Batuque na escola 

Objetivos  

Projeto individual do professor 
Nelson Sebastião Martins Jr. 

CE Prof. Algacyr Munhoz Maeder 
Sobrinho.  

Curitiba, PR. Temática: AFRO. 

Abrangência: Ensino Fundamental II 

Contato: n_sebastiao@hotmail.com  

(41) 3367.4177 ou (41)9613.5404 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

É necessário conscientizar nossas(os) 
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                 
contribuição e presença da(o) africana
(o) na construção do país e nosso  
povo. Facilitar o contato das crianças 
com estas culturas é falar de festas, 
batuques, brincadeiras, vozes,        
mastros, fé, olhares, cores, trabalho, 
risos, danças, 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 importância 
das tradições e dos conhecimentos    
de nossas(os) ancestrais, é uma forma 
de preservar nossa identidade            
de brasileiras(os). 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 promover 
um espaço de diálogo e troca sobre 
estas questões e, assim, ajudar             
a formar pessoas mais reflexivas,  
participativas e conscientes                   
da importância de conhecer, cuidar     
e valorizar nossas raízes culturais.  

Justificativa 

Desenvolver conteúdos e temas          
relacionados às artes e culturas afro-
brasileiras a fim de sensibilizar                
as(os) alunas(os) por meio da música, 
do canto e dos tambores. As Congadas, 
Maracatus, Sambas e Bumba-Bois,  
seus instrumentos, indumentárias           
e outras formas de arte são trabalhados 
em relação direta com seus contextos 
históricos e socioculturais na intenção 
de aproximar cada vez mais as crianças 
deste universo e seus desdobramentos.  

Estratégias de ação 



Professor Nelson recebendo a premiação das mãos do Professor Paulo Borges, do Fórum Perma-
nente de Educação para as Relações Etnicorraciais.  Ao fundo o Deputado Estadual Professor 

Lemos  e o Presidente do Centro Cultural Humaita, Zelador Cultural Candiero. 

Encontramos dificuldades relacionadas a falta de estrutura, materiais e apoio financeiro. 
Também enfrentamos todos os anos obstáculos relacionadas ao preconceito racial, 

cultural e religioso por parte de algumas famílias, professoras(es) e alunas(os). Busca-se 
frente a isto envolver e acolher as famílias e a comunidade nas atividades. Por meio           
da música, aos poucos conseguimos desconstruir alguns pré-conceitos enraizados              

e convidamos as mães e os pais a estarem cada vez mais presentes, abrindo espaço             
para o diálogo e compartilhando os resultados com a comunidade.  

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 movimentação; 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 instrumentos produzidos 
com materiais alternativos (chocalhos, 
batuques de latas, etc); apresentações 
para a comunidade e em outras escolas 
como forma de socializar, incentivar     
e motivar as(os) alunas(os).  
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Metodologia 
empregada 

A participação, presença, interesse, 
assiduidade e envolvimentos               
nas atividades e aulas são os principais 
critérios de avaliação. Também             
é possível observar a evolução musical 
e rítmica das(os) alunas(os) e perceber 
mudanças de postura mais ou menos 
significativas frente aos temas              
abordados.  

Critérios                 
de avaliação 

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 Histó-
ria Contemporânea. São Paulo: Selo negro, 2005. 

PANTOJA, Selma. Entre Africas e Brasil. Brasilia: Paralelo 12, 2001 

SOARES, Carlos Eugenio Líbano, A Capoeira Escrava.campinas: Ed: 
Unicamp, 2002. 

 

Referências bibliográficas 



Mostrar que as religiões de matrizes 
africanas não estão ligadas               
a práticas demoníacas. Mostrar       
que o Candomblé e a Umbanda    
são cultos de paz e devem ser    
respeitados. 

Combater a intolerância religiosa 
que recrudesceu potencialmente      
no país e retroalimenta                      
no imaginário social um sentimento 
de afroteofobia, suscitando               
a violência que acomete, sobretudo  
a camada infanto-juvenil                   
afrodescendente. 
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Apresentação    
da proposta 

Desmistificando as religiões de 
matriz africana e/ou afro-brasileira 

Objetivos  

Projeto da Equipe Multidisciplinar 
do CE Anibal Khury Neto  
Curitiba, PR.  

Temática: AFRO.  Abrangência: 
Ensino Médio.   

Ivanete Santos de Melo – 
Coordenadora da EMD / Pedagoga;   

Leandro Ferreira dos Santos – 
Professor / Matemática;   

Guido Valmor Buss – Professor / 
Física;  

Leslie Luiza Pereira Gusmão – 
Professora / História;   

Iselci Maria Mezzomo Schelle – 
Professora /  Geografia;   

Contato:  
leandromatematica@seed.pr.gov.br  

41.3364-2961 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

As(os) alunas(os) foram orientadas
(os) a pesquisar sobre o tema         
na internet e também procurar 
membros das religiões de matriz 
africana, como por exemplo           
um babalorixá. Fazer uma entrevista 
com tal personalidade com o intuito 
de obter um conhecimento             
mais sólido do assunto. Um grupo 
de alunas(os) foi destinado a visitar 
uma loja de artigos de umbanda 
para se informar sobre os objetos    
e seus respectivos significados.  

Neste trabalho as(os) alunas(os) 
pesquisaram sobre o significado      
e função dos orixás, entidades,  
caboclos, guardiões, pretas/os         
velhas/os, ciganas/os, elementos   
da natureza, sincretismo religioso   
e obras da teledramaturgia brasileira 
que enfatizaram a questão              
da religiosidade afro-brasileira. 

Sendo a escola um local de vital 
importância na socialização            
de inter-relações e do conhecimento 
que capacita meninas e meninos 
para a dinâmica da vida social       
em todas as instâncias,                   
este estabelecimento precisa            
trabalhar a diversidade cultural             
e humana dentro de uma                   
radicalidade pedagógica que           
propicie a evolução permanente       
da mentalidade do individuo,           
fornecendo-lhe elementos para        
a descolonização das mentes              
e das comportamentalidades           
ocidentais. A escola deve ser o local 
onde todas(os) se reconheçam            
e se respeitem mútua e                     
incondicionalmente                                 
nas suas etnopluralidades. 

Estratégias          
de ação 

Justificativa 

Reuniões com as (os) alunas (os) 
para orientação das (os) mesmas 
(os), quanto à confecção dos cartazes 
a serem utilizados nos seminários, 
orientação quanto as entrevistas         
à um(a) membro pertencente              
a uma religião de matriz africana        
e quanto a visita a uma loja             
de artigos de umbanda.  

 

Metodologia 
empregada 

As(os) alunas(os) foram avaliadas(os) 
por meio da realização de seminários 
que foram apresentados                       
para professoras(es), equipe                
pedagógica, funcionárias(os) da escola 
e colegas de classe. Durante                 
o seminário, foram avaliadas                  
as competências de estabelecimento  
de relações, síntese, exposição                
e argumentação.  

Critérios                 
de avaliação 



Não foi fácil convencer as(os) alunas(os) a desenvolver o trabalho em questão. Levei para sala 
de aula diversos textos informativos extraídos da internet para tentar mostrar                      

às(aos) alunas(os) que as religiões de matriz africana não são destinadas a cultos demoníacos 
e não fazem rituais para prejudicar seus semelhantes. O mais difícil foi explicar o significado 
de vários objetos (um tanto assustadores para a visão ocidental na qual fomos catequizadas 

(os) que são utilizados nos cultos da umbanda e do candomblé).   
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Cadernos temáticos: inserção dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares / Paraná. 
Secretaria de Estado da Educação. Sup. da Educação. Dep. de Ens. fundamental. – Curitiba: SEED-Pr., 2005. 

Educando para as Relações Étnico-Raciais II / Secretaria de Estado da Educação. Sup. da Educação. Dir. de Políticas e Progr. 
Educacionais. Coord. de Desafios Educacionais Contemporâneos.  – Curitiba: SEED – Pr., 2008 – 208 p.  

www.teledramaturgia.com.br Acessado em 28/10/2010 

http://redemanchete.net/videos/video.asp?aid=41&idyt=rYnYl2qJe48&t=Carmem-atormentada-pela-pombagira-e-pela-
magia-cigana 15/10/2010 

http://www.onordeste.com 15/10/2010. 

http://entidadesciganasdaumbanda.blogspot.com/2010/12/oracao-iansa.html 20/10/2010. 

http://sultaodasmatas.blogspot.com/2010/12/os-caboclos-e-caboclas.html 01/11/2010. 

http://umbandaimagens.blogspot.com/2009/09/imagens-de-exus-guardioes.html 29/10/2011 

http://cccj.webnode.com/umbanda/falanges/pretos-velhos/ 26/10/2010 

http://bethccruz.blogspot.com/2009/01/iemanj-lenda-mito-e-sincretismo.html 03/11/2010 

Referências 

Orixás do Candomblé pintados por Caribé. Foto extraído do site 
http://adrias.files.wordpress.com/2011/01/os-orixas-carybe.jpg 

Festa do pilão de Oxalá, o Orixá que representa a paz e é respeitado  por 
todos como pai, pintada por Caribé. Foto extraído do site 
http://adrias.files.wordpress.com/2011/01/os-orixas-carybe.jpg 



O projeto “Cabeça Feita”                  
é uma  proposta de trabalho           
interdisciplinar que visa                
conscientizar a comunidade escolar 
sobre a escravização a que até hoje 
estamos submetidos, devido              
a padrões eurocêntricos de beleza 
que primam pela brancura e cabelos 
lisos. Em nossa sociedade miscige-
nada as consequências sobre os indi-
víduos é que eles não se reconhecem 
dentro desses estereótipos de beleza       
e, consequentemente,  percebem-se 
invisibilizados e sentindo-se até mes-
mo inferiorizados por essa exclusão  
capitalista-midiática. 
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Apresentação        
da proposta 

Cabeça Feita 

Projeto da Equipe 
Multidisciplinar CE CEAD Potty 
Lazzarotto. Curitiba PR. 
Temática: AFRO.  Abrangência: 
Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio.  

Equipe Multidisciplinar: Setor de 
Ciências e Biologia: Ana Batista 
Lopes Machado e Beatriz de 
Cassia Proença Bittencourt; Setor 
de Filosofia e Sociologia: Denilto 
Laurindo; Setor de Português: 
Elair de Macedo e Silva Grassani; 
Setor de História: Fábio Henrique 
Amaral; Setor de Arte: Gesse 
Santiago, Lunamar Rodriguez e 
Viviane das Graças Mocelin; Setor 
de Educação Especial: Jamaica 
Camargo Paroli; Funcionário da 
Secretaria: Joelson Sales da Silva e 
Leandro Renato Santos; Setor de 
Física e Química: Kaumer Ney dos 
Santos Oliveira ; Setor de 
Matemática: Neide Aparecida da 
Silva; Coordenação Pedagógica: 
Silvana Aparecida Andreuzo 

Contato: lrctba@gmail.com  

(41) 9653.3008 ou 3233.1990 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Realização de enquete, junto a alunas
(os), professoras(es) e funcionárias
(os), sobre a identidade étnico-racial  
a que julgam pertencer; 

realização de trabalho sobre a Cultura 
da BELEZA, por professoras(es)       
de diferentes disciplinas (Biologia, 
Arte, Sociologia, Filosofia,           
Matemática e Português); 

solicitação de fotos das(os) alunas(os) 
que se consideram afrodescendentes 
(com a devida autorização de utiliza-
ção de imagem)  para elaboração      
do “Painel da Visibilidade”, onde        
elas(es) estarão compartilhando         
espaço com personalidades negras 
famosas; 

realização de Rodas de Leitura            
de contos de autoras(es) africanas(os) 
(de países de língua portuguesa)         
e afro-brasileiros; 

realização de palestras voltadas          
à educação das relações étnico-raciais; 

visitação a museus etnográficos,   
exposições de artes visuais, shows 
musicais, peças teatrais e apresenta-
ções de dança com temas focados     
na História e Cultura Africana            
e Afro-brasileira; 

promoção de oficinas com profissio-
nais que atuam na divulgação e disse-
minação das tradições e cultura Afro; 

exibição semanal de filmes (curta e 
longa metragens, como: “Abolição”, 
“O Xadrez das Cores”, “Besouro”, 
“Quilombo”, ”Rota dos Orixás”, etc) 
seguida de análise estética e crítica, 
sempre mediada por um/a professor/a. 

Considerando que o corpo evidencia 
diferentes padrões estéticos, um  
olhar mais apurado sobre o corpo 
negro na escola, permite-nos verifi-
car como professoras(es) e alunas
(os) lidam com a cor da pele e o tipo 
de cabelo, elementos definidores  
não só do pertencimento étnico-
racial, mas, desde a escravidão,      
do lugar dos sujeitos dentro            
do sistema econômico,  social           
e cultural brasileiro. 

Nesse contexto, a escola pode atuar 
tanto na reprodução de estereótipos 
sobre a(o) negra(o), o corpo e o  
cabelo, quanto na superação          
dos mesmos, tomando a beleza negra 
como referencial indentitário,       
com   o objetivo de demonstrar como         
o corpo e cabelo negros são vistos    
e referenciados na sociedade        
contemporânea e como também,       
a conjunção corpo/cabelo pode servir 
de afirmação étnico-social e de   
resistência de uma população      
constantemente violentada pelo   
sistema dominado pela ética/ estética 
do capital. 

Estratégias                
de ação 

Justificativa 

Trabalhos produzidos pelos professores e 
estudantes do Cead Potty Lazzarotto para a 
Semana Cultural 2011. Foto professora Luna-
mar Rodriguez. 

Ampliação do estudo da questão  
racial (discriminação, preconceito)  
na escola; ressignificação cultural      
e desconstrução de estereótipos;   
construção de um novo olhar sobre    
a Educação como processo               
de integração e humanização.  

Objetivos  



Disseminação de informação, sensibili-
zação e conscientização, por meio       
da abordagem histórico-crítica, sobre    
a importância do corpo e do cabelo  
como ícones na construção da identida-
de negra brasileira e sobre a pertinência 
da manipulação do cabelo do negro       
e da negra como elementos de força 
histórica e cultural dos                      
afrodescendentes.  
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Metodologia 
empregada 

BELEM, Valéria, (2007). O cabelo de Lelê, rio de janeiro: Companhia Editora Nacional. 

BRUNER, Jerome, (2001). A cultura da educação. Porto Alegre: Artmed. 

GOMES, Nilma Lino, (2002). Corpo e cabelo como ícones de construção da beleza e da identidade negra nos salões étni-
cos de Belo Horizonte. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. 

MUNANGA, Kabengele, (2000). Arte afro-brasileira: o que é, afinal? In: Associação 500 anos Brasil artes visuais. Mostra 
do redescobrimento. Arte afro-brasileira. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo. p. 98-111. 

QUEIROZ, Renato da Silva, OTTA, Emma, (2000). A beleza em foco: condicionantes culturais e psicológicos na defini-
ção da estética corporal. In: QUEIROZ, Renato da Silva, (org.). O corpo do brasileiro: estudos de estética e beleza. São 
Paulo: SENAC. p. 13-66. 

 

Referências bibliográficas 

Trabalhos produzidos pelos professores e estudan-
tes do Cead Potty Lazzarotto para a Semana Cultu-
ral 2011. Foto professora Lunamar Rodriguez. 

Trabalhos produzidos pelos professores e estudan-
tes do Cead Potty Lazzarotto para a Semana Cultu-
ral 2011. Foto professora Lunamar Rodriguez. 
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Diante desta multiplicidade, a proposta 
de trabalho da Equipe Multidisciplinar 
é descentralizar as ações para que        
um maior número de alunas(os) seja 
contemplado e assim haja uma maior 
efetivação do ensino-aprendizagem.  
Eventualmente, a Equipe Multidiscipli-
nar organiza ações coletivas para   
abranger um maior número de estudan-
tes e docentes de uma única vez. Desse 
modo, temos ações descentralizadas 
como: Aula de campo na Lapa,          
na  Praça dos Expedicionários, no  
Museu Paranaense; Hora do Conto    
na Biblioteca, aulas específicas          
que apresentem a questão                   
da diversidade em sala de aula,       
envolvimento das(os) alunas(os) em 
projetos de Língua Portuguesa, como  
o Sedução Poética, que destaca  a Poe-
sia Africana, poetas e poetisas negras
(os) e afrodescendentes, Apresentação 
Teatral   no Festival de Teatro Brasilei-
ro para 2.500 alunas(os), Apresentação          
de Dança e Capoeira promovidos pelo 
Setor de Esportes e Escolinha de Artes 
do Colégio, Aula de   Matemática  
utilizando o jogo afro Mankala, aula        
de Biologia envolvendo a questão         
dos fenótipos e genótipos, dentre     
outras ações.  
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Apresentação      
da proposta 

Todos os tambores, todos os 
nomes, todas as cores 
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Para toda a Comunidade Escolar: 
Apresentação e exposição dos Índios 
Fulni-ô e Oficina de Capoeira           
e  Makulelê. Para o Ensino           
Fundamental: Trabalhos sobre          
as Candaces feitas e expostos         
na Semana Cultural. Exposição      
do trabalho desenvolvido nas aulas 
de História e aulas de campo          
na Lapa, no Museu Paranaense         
e no Museu do Expedicionário   
sobre a 2ª Guerra Mundial.          
Exposição – Escravos de ganho –    
A visão do europeu no Brasil            
e em Curitiba após 1808.             
Contextualização do projeto Afro    
de Língua Portuguesa com exposi-
ção de Orixás originais do mercado 
público da Bahia, vendidas como 
lembrancinhas. Aula de campo       
no Museu do Expedicionário,         
na Lapa e a caminho do Museu    
Paranaense: “O embranquecimento 
do negro no Paraná e em Curitiba”. 
Para 5ª e 6ª séries: Exposição        
dos Livros Literários utilizados     
nos projetos de contação de lendas   
e contos afro. Para o Ensino Médio: 
a Diversidade nas aulas de Filosofia. 
Peça Teatral: “O negro, a flor           
e o rosário” Festival de Teatro    
Brasileiro apresentada no Teatro 
Guaíra. Apresentação musical         
de alunas(os) e declamação da aluna 
representante do Movimento Negro 
no projeto de Língua Portuguesa 
“Sedução Poética” com poema 
“Mulheres Negras” que será publica-
do em novembro no livro do projeto.  

Estratégias             
de ação 

O Colégio Estadual do Paraná conta 
com a formação de uma Equipe Mul-
tidisciplinar desde 2010 para auxiliar 
na aplicação da Lei 10.639/03 e Lei 
11.645/08 mas, desde tempos anterio-
res à legislação, a equipe de História 
do Colégio aplica o ensino da Histó-
ria e Cultura Afro, bem como a equi-
pe de Língua Portuguesa ensina         
a História da Literatura Africana      
de Língua Portuguesa, e as temáticas 
indígenas. O combate a toda e qual-
quer forma de preconceito perpassa 
todo o currículo escolar. Sabe-se    
que num universo múltiplo, as idios-
sincrasias devem ser consideradas,    
e em um contexto escolar, no qual 
transitam quase 06 mil pessoas diaria-
mente essa multiplicidade toma pro-
porções que muitas vezes fogem      
ao controle da(o) educador(a). Por 
esta razão, o trabalho de superação  
de qualquer forma de preconceito, 
assim como a  inclusão do diferente 
no Colégio Estadual do Paraná,          
é contínuo e descentralizado, pois 
muitas são as classes, cores, etnias, 
religiões e comportamentos ali repre-
sentados. 

Diagnóstico da 
aplicação das leis 
10.639 e 11.645 

na escola 

Fotos da apresentação e exposição dos Índios 
Fulni-ô para toda a Comunidade Escolar. 
Fotos da professora Cidarley Grecco         
Fernandes Coelho. 



Projeto da Equipe 
Multidisciplinar do Colégio 
Estadual do Paraná.  

Curitiba – PR. Temática: AFRO 
E INDÍGENA.  

Abrangência: Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. 

Adriane de Quadros Sobanski, 
Angela Knaphi, Jorge Ferreira de 
Souza, Rosa do Carmo Lourenço 
Gianotto  – Professores de 
História; Ana Terezinha Knerck, 
Cândida Apolonia Spisla, Celina 
Bispo Marques, Rosemari do R. 
R. Pinto – Agentes Educacionais; 
Cidarley Grecco Fernandes 
Coelho – Coordenadora da 
Equipe Multidisciplinar e 
Professora de Língua Portuguesa; 
Cristiane Thais Quinteiro, Elisa 
Molli D'Agnoluzzo, Laureci 
Schmitz Rauth  – Pedagogas;  
Daniele de Luca R. Franco, 
Geraldo Honorato  – Professores 
de Artes;  Cristina Aparecida 
Gameiro F. de  Souza, Mauro 
Sérgio da Cunha, Vera de Fátima 
Ferraz de Paula, Ana Claudia R. 
Sasso  – Professores de Língua 
Portuguesa; Denise Adriane 
R e g i s  –  P ro f e s s o ra  d e 
Matemática;  Rosane Aparecida 
França Buschmann – Professora 
de Língua Portuguesa/Setor de 
Comunicação; Vivian Célia 
Brunnquell – Coordenadora do 
Ensino Fundamental e Professora 
de Língua Portuguesa; Kely 
Cristina Vieira de Lima – 
Coordenadora da Biblioteca; 
Ligiane Camargo e Geraldo 
Becker  – Professores de 
Geografia; Murilo Cesar Erhig – 
Professor de Sociologia;  Vilma 
Luzia Dolinski de Lima – 
Professora de Filosofia; Wanda 
Sofia Husak – Professora de 
Biologia; Brinsan Ferreira 
N'tchalá – Aluna representante 
do Movimento Negro;  

Contato: 
profacidagrecco@gmail.com 

 (41) 3304-8975 (41) 9906-7986 
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Visita na Aldeia Indígena – Araça’í 
(Guarani) em Piraquara,                 
para observação, pesquisa,                         
e conhecimento da rotina da Aldeia.  

Perceber e conhecer a diversidade 
étnico-cultural existente próxima       
de nossa cidade, bem como, observar 
o dia-a-dia da comunidade indígena 
guarani, suas atividades culturais,  
sociais, espirituais e políticas. 

Conhecer também a riqueza linguística 
guarani, onde elas(es) falam, escrevem 
e têm aulas nesta língua.   

Promover uma troca de experiências 
das(os) alunas(os) de nossa escola 
com as(os) alunas(os) da Escola Myba 
Arandu na Aldeia  Guarani.  
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Apresentação          
da proposta 

 Diversidade étnica-cultural.  
Semelhanças e diferenças – Aldeia Indigena 

Araça’í, em Piraquara 

Objetivos  

Projeto da Equipe Multidisciplinar 
do CE Dep. Olívio Belich.  

Curitiba – PR. Temática: 
INDÍGENA. 

Abrangência: Ensino Fundamental 
II 

Professor e Coordenador da 
Equipe Multidisciplinar: Nilton 
José Caroleski; Professora e 
Direção auxiliar: Claudia Terezin 
Fernandes; Professoras(es): 
Valkiria Pizzani; Edinéia 
Domingues do Amaral Cabral; 
Eliana dos Santos Luzzi; Katty 
Ana Martins dos Santos; Técnico 
Administrativa: Regiane Mara de 
Oliveira. 

Contato: 
niltoncaroleski@hotmail.com  
41.3226.7338 
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02 (duas) visitas à Aldeia Indígena,     
a primeira com as(os) professoras(es) 
tendo como objetivo o conhecimento   
e a pesquisa de campo e, a segunda, 
direcionada para as(os) alunas(os). 
Elas(es) organizaram e participaram  
de uma campanha de doação de     
alimentos e assistiram a uma apresen-
tação artística – dança –, ritual de   
agradecimento a Deus, explicação           
das simbologias e rotina da Aldeia. 

Tais atividades foram filmadas             
e fotografadas para, posteriormente, 
serem publicadas e estudadas como 
documento histórico.   

Compreender que existem novas   
riquezas culturais que passam desper-
cebidas em nosso dia-a-dia e que  
fazem parte de um contexto histórico-
cultural importante na chamada    
ressignificação histórica e cultural    
de nossa cidade.  

Estratégias de ação 

Justificativa 

A atividade possibilitou      
o registro fotográfico          
e também a produção      

de um material em DVD 
com valor de documento 

histórico relevante           
no tocante à danças            

e entrevistas com os índios 
guarani.   

Entrevistas, reportagens, conversas, 
trocas de experiências (Escola Belich 
e Escola Indígena), gravação           
das conversas em guarani, rituais        
e brincadeiras, fotografias, além       
de outras questões pertinentes             
à cultura guarani. 

Metodologia 
empregada 

Seminários, apresentações, painéis, 
vídeos, fotografias. 

Critérios              
de avaliação 

Educação Escolar Indígena. SEED. Coordenação da Educação Escolar Indígena – 
Curitiba – SEED-PR, 2006. – Cadernos Temáticos.  

Referências bibliográficas 



Essa equipe também elencou como foco 
de trabalho três linhas de ação, quais 
sejam: 1) a intervenção sobre a temática 
na perspectiva disciplinar;                     
2) a intervenção sobre a temática          
em atividades de envolvimento             
da comunidade escolar em geral;            
3) a intervenção na formação             
continuada de professoras(es), equipe 
pedagógica e corpo administrativo.  

Estratégias de ação 
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Nessa proposta, apresentamos          
uma experiência de trabalho               
e organização de uma Equipe           
Multidisciplinar específica,                 
procurando sugerir com essa         
apresentação uma metodologia         
de organização para o conjunto        
das EM.  

Nossa Equipe Multidisciplinar elegeu 
como objetivos centrais,                     
em consonância com as instruções    
estaduais: 1) combate ao racismo           
e suas manifestações correlacionadas      
a outros elementos da cultura negra         
e indígena, a exemplo das religiões;          
2) a afirmação positiva e a construção       
de referenciais histórico-sociais            
de origem negra e indígena                     
na constituição da nação brasileira;      
3) estimular o respeito mútuo,               
o sentimento de coletividade e o reforço 
da identidade cultural afro-brasileira. 

Apresentação            
da proposta 

Equipe Multidisciplinar para Educação das 
Relações Étnico-raciais: uma possibilidade 
em andamento no Colégio Papa João Paulo I 

Objetivos  

Projeto da Equipe Multidisciplinar 
do CE Papa João Paulo I.  

Curitiba – PR. Temática AFRO 

Abrangência: Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. 

Coordenador Nilo Silva Pereira 
Netto; Professores Rodrigo Navarro, 
Oswaldo Filho, Marcio Ribeiro, 
Wania Costa, Wilian Baron, Paulo 
Roberto Souza, Aguinaldo Carneiro, 
Claudete Leite. Pedagogas Eunice 
Muller e Luci Prata. 

Contato: nilonetto@gmail.com (41) 
8841.6167 ou (41)3256-5742 

 

A Equipe Multidisciplinar da unidade 
educacional em questão, reunida         
em suas primeiras atividades               
e estudos, elegeu de forma consensual 
a necessidade e a importância               
do combate ao racismo e a afirmação 
positiva das contribuições africanas, 
afro-brasileiras e indígenas                  
na constituição de nossa identidade 
cultural. Eleger esses pontos                
é reconhecer a relevância social            
das(os) mesmas(os) e lutar pela         
democratização da sociedade            
brasileira, marcada pela miscigenação, 
mas também pela inserção                 
diferenciada, hierárquica, das diversas 
etnias e classes na sociedade              
contemporânea.  

Justificativa 

A equipe vem encontrando dificuldades em encontrar materiais para determinadas 
disciplinas – a exemplo da química, matemática, física –  a fim de contribuir                 
no subsídio ao trabalho pedagógico das mesmas. Procuramos, então, além                  

de intensificar as pesquisas e buscas, produzir nossos próprios materiais voltados            
a elas, o que vem surtindo bons resultados. As questões burocráticas e organizacionais 

geraram confusão no início dos trabalhos, mas logo entraram em harmonia                      
com as ações da equipe.  
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do novo grupo, serviram para funda-
mentar o Plano de Ações                      
para o corrente ano. Percebemos      
nesses dados que muitas intervenções 
educativas no sentido proposto            
pela equipe já foram realizadas            
na unidade, entretanto, avaliamos        
que há muito avanço a ser construído.  

Nesse sentido, a equipe passou a reali-
zar o seguinte trabalho durante as reu-
niões:  

1) Construção de acervo físico e virtual 
de materiais referentes a temática         
da equipe. Solicitamos de todo o grupo 
da unidade, atividades, sugestões         
de leituras, filmes e outras referências. 
A equipe também se pôs a trabalhar 
nesse sentido, pesquisando obras,     
textos, materiais didáticos em diversas 
fontes. A cada reunião, aglutinamos     
os materiais e compilamos                
seu conteúdo em uma tabela sintética. 
Todo esse material deverá compor    
um acervo físico – disponível             
na biblioteca – e virtual – disponível 
no blog educacao-
etnicorracial.blogspot.com –              
a ser disponibilizado a toda comunida-
de escolar dividido por disciplinas,      
o que deve facilitar o acesso               
as informações.  

2) Formação da equipe, professoras(es) 
e funcionárias(os), comunidade            
em geral. Detectamos a necessidade  
de aprofundamento da formação        
dos membros da equipe sobre              
a temática. Para isso, elencamos a obra 
“O negro no mundo dos brancos”         
de Florestan Fernandes como obra 
central de estudo. A cada reunião,  
discutimos um capítulo. Entre            
os capítulos, inserimos outros textos,   
a exemplo do texto de Luiz Carlos 
Paixão da Rocha, intitulado “Política 
Educacional e a Lei 10.639/03:            
uma reflexão sobre a necessidade            
de superação de mecanismos               
ideológicos, legitimadores do quadro 
de desigualdades raciais e sociais       
na sociedade brasileira”.  

Para a formação de professoras(es)      
e funcionárias(os), articulamos dois 

No ano de 2010, dado o curto espaço   
de tempo entre a composição da EM     
e o fim do período letivo, a equipe    
elaborou seu Plano Anual de Ações   
que consistiu basicamente em tarefas  
de organização interna                           
e em uma atividade envolvendo        
todas as turmas da escola                     
em comemoração à Semana                  
da Consciência Negra.  

Nessa atividade elaboramos um debate 
sobre a temática do racismo a partir    
dos elementos do filme curta-metragem 
“Vista minha pele”. No momento        
do intervalo, as(os) alunas(os)             
assistiram às apresentações do projeto 
Viva Escola – capoeira angola –            
e das sextas séries – dança maculelê.  

Ainda no mesmo ano, organizamos       
e solicitamos um espaço na Semana 
Pedagógica do início do próximo      
período letivo para realizar formação 
com as(os) professoras(es), assim como 
um levantamento diagnóstico              
em relação às práticas educativas      
realizadas na escola acerca da temática 
da equipe. Dada a programação           
da semana, não foi possível realizar      
o espaço.  

Em 2011, novas orientações da SEED 
permitiram a ampliação do quadro      
de membros da equipe e atingimos         
o número de onze participantes ativos. 
As reuniões têm seguido o calendário 
proposto pela própria SEED.  

Durante os primeiros encontros,       
aglutinamos os materiais do ano       
anterior, novos materiais e pensamos 
novas demandas. Realizamos, durante 
uma reunião pedagógica, o citado     
levantamento diagnóstico em relação   
às práticas educativas realizadas          
na escola acerca da temática da equipe 
(questionário em anexo). Também   
aproveitamos o espaço para              
problematizar a questão do preconceito 
por meio do vídeo sobre a “Infância 
Sem Racismo” (UNESCO)                    
e um pequeno debate com                     
os professores e professoras.  

Os dados coletados nesse levantamento, 
assim como os anseios e experiências 

espaços de formação, com palestras     
e mesas de debate. O primeiro realizou
-se em agosto (27) com a presença    
do professor Ivo Pereira de Queiroz 
(UTFPR) com a temática “Educação 
Étnicorracial: uma conversa               
musicada”. Esse evento contou com    
a participação de outras EM dos         
Colégios Maria Montessori, Cruzeiro 
do Sul, Loureiro Fernandes, Yvone 
Pimentel, além de membros               
do Movimento Negro Unificado          
e do Grupo de Estudos                        
de Africanidades de Araucária.  

Desse evento, encaminhou-se              
um projeto de extensão a ser realizado 
no ano que vem para estudo da obra   
de Frantz Fanon.  

Para novembro, organizaremos  

as seguintes ações:  

1) Mesa de Debates (nos moldes        
do evento citado anteriormente) sobre 
a Legislação da Educação Étnico-racial 
professor Luiz Paixão                           
com apresentação de abertura               
com o projeto de contraturno Capoeira.  

2) Para todas as turmas da escola, 
constituiremos um material chamado 
“Negros Notáveis” no qual apresenta-
remos diversas biografias de negros 
notabilizados por suas ações. Esse 
material, junto de um vídeo              
com imagens dos mesmos serão       
apresentados em uma Aula Especial.  

3) Ao final dessa aula, todas(os)           
as(os) alunas(os) da escola serão           
convidadas(os) a produzir textos          
na temática do “Ano Internacional        
dos Povos Afrodescendentes”              
para um Concurso Literário, a ser  
julgado por uma comissão  formada 
por todos os segmentos da comunidade 
escolar (professoras(es), direção,    
grêmio, mães, pais, etc).  

4) Durante  o mês de novembro,      
para subsidiar as aulas das(os)           
professoras(es) da unidade e público 
em geral, a EM postará no BLOG, 
sugestões de atividades com indicações            
multidisciplinares de trabalho.  

Metodologia empregada 

A equipe estabelece, frequentemente, espaços de avaliação das ações durante as reuniões. As avaliações são baseadas                
no cumprimento de nossos objetivos gerais citados acima e sobre os objetivos específicos de cada ação.  

Critérios de avaliação 



INTRODUÇÃO : Você sabia a data de 20 DE NOVEMBRO foi adotada desde 1995 como o DIA DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA? Nessa data, toda população brasileira deve pensar sobre, e RECONHECER a grande contribuição do povo 

negro, afrodescendente, na construção da sociedade brasileira.  

PROBLEMATIZAÇÃO : Entretanto, será que a população negra no Brasil sempre foi vista assim? Sempre foi vista  

com bons olhos? E hoje em dia, será que todas as pessoas e instituições vêem o negro com bons olhos? Você já ouviu 

falar em RACISMO? Será que ele existe no Brasil? Você já foi, ou conhece alguém que foi vítima de RACISMO? 

Exibição do filme “Vista minha pele”,  

ATIVIDADE : Após a problematização, anotar na lousa as seguintes perguntas: 

1) De que trata o filme? 

2) A situação vivida pela personagem tem alguma referência com a realidade? 

3) Existe, então, racismo no Brasil? 

Exibir o filme e ao final, deixar alguns minutos para que os alunos sistematizem no caderno as respostas.                 

Posteriormente, solicitar a resposta dos mesmos, escrevendo-as resumidamente no quadro.                                             

O quadro formará um painel síntese das idéias discutidas a partir do filme. As idéias não precisam ser convergentes. 

Alguns pontos a serem ressaltados pelos professores, caso necessário: 

a) A referência com a realidade é invertida, o filme inverte os papeis etnicorraciais.  

b) A personagem vive num mundo “negro”, seus cartazes, seu cabelo e a televisão indicam isso. 

c) A relação entre a classe social e a questão etnicorracial também pode ser vista no filme. 

d) Nem todas as personagens são “racistas”. 

e) A personagem vítima de preconceito sente tristeza ao ser discriminada.  

ENCERRAMENTO 

Para encerrar os professores                  

e professoras deverão divulgar              

a programação realizada pelos            

movimentos sociais de negritude             

na cidade no dia 20 de novembro             

no intuito de estimular a participação 

dos alunos e alunas.  
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FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2ª edição revista. 
São Paulo: Global, 2007. 

ROCHA, Luiz Carlos Paixão da. Política educacional e a lei 10.639/03: Uma 
reflexão sobre a necessidade de superação de mecanismos ideológicos legitima-
dores do quadro de desigualdades raciais e sociais na sociedade brasileira. In: 
COSTA, H.; SILVA, P. V. B. da. (orgs) Notas de história e cultura afro-
brasileiras. Ponta Grossa, Editora UEPG/UFPR, 2007 pp-25-37. 

Referências bibliográficas 

TUTORIAL PARA PROFESSORES 
Atividade: debate sobre o racismo  

 



O trabalho aqui apresentado teve         
seu início ao final de ano de 2009       
e, a partir de então, vem ocorrendo  
de forma contínua durante todo           
o ano de 2010 e 2011, tendo suas           
sistematizações nas semanas            
de 20 de novembro.  A Equipe       
Multidisciplinar do Colégio Estadual 
João Bettega visa a um trabalho         
interdisciplinar, envolvendo           
não  apenas professoras(es),          
mas todos os segmentos                   
da comunidade escolar. Dessa forma, 
as ações propostas são embasadas   
em pesquisas e discussões ao longo 
do ano letivo e sua sistematização      
é feita através de oficinas e apresenta-
ções artísticas e culturais envolvendo 
toda a comunidade escolar na Semana 
da Consciência Negra.  

Atender às necessidades do trabalho 
com a História Afro-Brasileira             
e Africana; valorizar a cultura            
afro-brasileira; combater o racismo   
e o preconceito na escola                     
e na comunidade; possibilitar             
a todas(os) as(os) participantes         
da comunidade escolar (alunas(os), 
professoras(es), funcionárias(os), 
mães e pais e comunidade)                   
a se perceber enquanto sujeito         
da história, valorizando as diferenças, 
praticando a cidadania                        
e desenvolvendo-se                      
enquanto ser humano. 
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Apresentação       
da proposta 

Valorizando a cultura                    
afro-brasileira e africana 

Objetivos  
Projeto da Equipe Multidisciplinar 
do CE João Bettega. 

Curitiba – PR. Temática: AFRO. 

Abrangência: Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. 

Wilma Fontana De Souza Alvares – 
Coordenadora e Professora - área de 
Humanas. Gismarie Duarte – 
Pedagoga. Maria Erotilde Correia – 
Agente Educacional – Funcionários. 
Marli Alves Camargo – Instâncias 
Colegiadas – Comunidade escolar. 
Roseli Albini Petersen – Professora 
- área de Humanas. Simone 
Cordeiro Barbosa – Professora - 
áreas Biológicas. Wilson Zandir 
Genero – Professor - área de Exatas. 

Contato: 
wilmafontana@seed.pr.gov.br  

(41) 3246-9731 o9u (41)8494-9043 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Pesquisa; Reuniões; Oficinas;        
Apresentações Culturais e Artísticas. 

Este trabalho se justifica na medida 
em que efetiva a aplicação da Lei 
10639/03, permitindo a educação  
para as relações étnico-raciais                
e o ensino de História e Cultura           
Afro-Brasileira e Africana. 

Estratégias de ação Justificativa 

No início, algumas(uns) professoras(es)           
e funcionárias(os) não consideravam 

necessário o trabalho com essa temática, 
relutando em alguns momentos.                    

Ao perceberem a participação                        
das(os) alunas(os) e da comunidade escolar 

em geral, entenderam que a atividade           
ia além do âmbito da festividade, mas fazia 

parte da cultura da qual  fazemos parte.  

Oficina de Música. Foto professora Wilma Fontana de Souza Alvares. 



A “Consciência Negra”            
já faz parte do calendário  
de atividade da escola            
e a própria comunidade  
escolar já se manifesta  
para a participação                
na mesma. A Equipe           

Multidisciplinar adquire 
mais parceiras(os)               

para o trabalho a cada       
ano que passa.  

Cada professor(a) desenvolveu pesquisa 
e trabalhos sobre o tema História       
Afro-brasileira e Africana dentro           
de sua disciplina durante o ano letivo. 
Esses trabalhos foram expostos             
na semana da Consciência Negra.           
Cada Professor(a) registrou, no livro                
de chamada, o conteúdo específico, 
mencionando sua relação com a lei          
da seguinte forma: Conteúdo.            
Implementação da Lei 10.639/03. 
(Exemplo em Matemática: Pesos e Me-
didas. Receitas Culinárias Africanas. 
Implementação da Lei 10.639/03).   
Foram dadas sugestões de trabalho  
sobre o tema para todas as disciplinas. 
Na semana da Consciência Negra, além 
da exposição dos trabalhos, foram   
elaboradas as seguintes oficinas:       
Música; Tambor; Dança afro; Penteado 
e maquiagem; Rap; Jogos africanos; 
Literatura africana; Desenhos africanos; 
Cultura africana e imagens; A Influên-
cia negra na música; A cultura africana 
nos filmes. Também foi servida,           
como lanche, uma feijoada no dia          
das oficinas e apresentações.  
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Metodologia 
empregada 

Participação nas pesquisas efetuadas       
e trabalhos apresentados; participação 
nas oficinas e nas atividades artísticas   
e culturais; análise das atitudes            
de racismo e preconceito entre               
a comunidade escolar após a atividade; 
valorização da cultura africana               
pela comunidade escolar após                
a atividade.  

Critérios                   
de avaliação 

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e ações para a Educação das 
Relações Étnico Raciais. Brasília: SECAD, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação; Africanidades; Brasil. Brasília: 
UNB, 2006. 

MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola. Brasília: MEC, 
2008. 

ROCHA, Rosa Margarida de C. Educação das Relações Étnico-Raciais: pen-
sando referenciais para a organização da prática pedagógica. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2007. 

Referências bibliográficas 

Apresentação de capoeira. Foto professora Wilma Fontana de Souza Alvares. 

Oficina “Jogos Africanos”. Foto professora Wilma Fontana de Souza Alvares. 



Através de análises com o grupo       
de docentes e de trabalhos realizados 
ao longo do ano sobre a história            
e cultura afro-brasileira e indígena, 
criaram-se oficinas para as(os) alunas
(os) ministradas pelas(os) professoras
(es), ressaltando a cultura e arte         
africana e indígena e a presença            
de usos e costumes destes povos           
em nosso cotidiano.         

Desenvolver o conhecimento sobre    
a história, cultura e arte africana            
e indígena; perceber a importância        
e assistência aos povos indígenas; 
perceber e valorizar a influência      
da cultura africana e indígena            
no Brasil; reconhecer a riqueza           
da diversidade cultural presente            
em nosso país, bem como valorizar    
e respeitar/fortalecer os grupos           
remanescentes tanto dos quilombos 
como das comunidades indígenas. 
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Apresentação           
da proposta 

Igualdade: direito social  
de todos(as) 

Objetivos  
Projeto da Equipe Multidisciplinar da 
EE Dom Orione.  

Curitiba – PR. Temática: AFRO E 
INDÍGENA. 

Abrangência: Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. 

Coordenadora Ana Maria Rosa Veiga; 
Professores(as) Ana Ap. V. Palhano, 
Ana Paula Gabbi, Ana Cristina V. de 
Lima, Ana Isabelle G. Rufca, Ane C. 
S. Silva, Arno W. Junior, Celso 
Kuchani, Damaris P de Souza, Eder A. 
Loureiro, Elaine M. S. Nascimento, 
Fabiana I. Caetano, Fred Carlos 
Trevisan, Jacqueline Maria Gonçalves, 
Jean J. Gonçalves, Jorge A. Gripp, 
Juceli Colatusso, Larissa Précoma, 
Lauro Czarnecki, Luciana Vargas, 
Luciane C. S. Noroschny, Marcia I. de 
Lima, Marcia Guerra, Marcos C. de 
Oliveira, Mercedes Saide, Osni A. de 
Souza, Rosângela C. O. de Melo, 
Sheila Esmeria M. Machado; Diretora 
Maria Ivonete F. Vendrametto; 
Pedagogas Claudine G. Bubiniak, 
Luciana G. Silva; Funcionários(as) 
Karla F. Vendrametto, Ana Marilene 
M. Crovador, Cleverson A. M. 
Gemba, Lucélia A. P. de Lima, 
Haroldo C. de Lima, Ernani J. S. 
Scholz Junior, Jandira D. da Silva. 

Contato: anamrveiga@hotmail.com – 
(41)3345.4664 ou (41)8434.2671 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Em conjunto com seus pares             
de disciplina as(os) professoras(es) 
formularam ações que ocorreram  
durante o ano, contemplando a lei 
10.639/03 e a 11.645/08 nas diferentes 
áreas do conhecimento, priorizando    
a conscientização das(os) alunas(os) 
para a influência africana e indígena 
na história, cultura e arte brasileira. 
Esses projetos foram discutidos     
com o grupo e, através dos trabalhos 
já realizados, as(os) professoras(es) 
criaram oficinas voltadas               
para a valorização da diversidade  
cultural presente em nosso país.  

O desconhecimento sobre a história    
e cultura dos povos que originaram     
o Brasil torna-se ponto referencial 
para as atitudes de preconceito             
e discriminação étnico-racial.               
A conscientização das questões            
que envolvem o preconceito                
e a discriminação leva a uma reflexão 
dos valores que direcionam esse tipo 
de prática reforçando, assim,               
a importância fundamental                     
de uma mudança de postura,            
garantindo a igualdade dos direitos 
sociais para todas(os). 

Estratégias de ação Justificativa 

A maior dificuldade encontrada foi a falta de conhecimento das questões culturais              
que não abrangem a disciplina da(o) professor(a), porém o trabalho em grupo sanou          

as dificuldades. No espaço aberto para a troca de informações, houve interação                    
entre as(os) professoras(es) para solucionar as dúvidas levantadas. 



Trabalho de pesquisa e máscaras africanas. Foto da professora Ana Maria 
Rosa Veiga. 

Cada grupo de professoras(es) aplicou 
trabalhos de pesquisa para suas turmas  
e montou uma oficina para trabalhar 
com as(os) alunas(os). Foram elas:  
Jogos africanos, Artesanato - colares 
indígenas, Máscaras Africanas, Ritmos 
africanos e indígenas, Artesanato -   
Cestaria indígena, Pintura corporal  
indígena e africana, Xilogravura       
com traçados africanos, Releitura        
de obras inspiradas em cenas africanas, 
Mandalas e Fractais com as cores    
predominantes entre os povos africanos 
e indígenas. 
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Metodologia 
empregada 

A avaliação dos trabalhos                          
se deu por meio da observação              
do interesse e participação                        
das(os) alunas(os) nas oficinas,              
com apresentação dos trabalhos              
e exposição dos resultados produzidos. 

Critérios                    
de avaliação 

Caderno 03 – Gênero e Igualdade Racial – Curso de extensão em Gênero, Di-
versidade Sexual e Igualdade Racial – 2011 – APP-Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação Pública Do Paraná. 

História e Cultura afro-brasileira e africana: educando para as relações étnico-
raciais/Paraná. Secretaria de Estado da educação. Superintendência da Educa-
ção. Departamento de Ensino Fundamental. – Curitiba : SEED-PR, 2006. 

http: //www.projetospedagogicosdinamicos.com/negro.htm  

Superinteressante - edição 187 – abril de 2003, pg 42 a 50. 

Nova Escola – edição 187 – novembro de 2005, pg 42 a 49. 

Referências bibliográficas 

Deveríamos ter mais 
oportunidades de formação 
continuada para discussão    

e disciplinas específicas        
na formação acadêmica. 

Trabalho de pesquisa sobre o trançado indígena. Foto da professora Ana Maria 
Rosa Veiga. 

Trabalhos realizados na oficina de releitura de obras inspiradas em cenas africanas. Fotos da professora Ana Maria Rosa Veiga. 



Principalmente após a promulgação  
da lei 10.639/2003 emergiram           
no contexto escolar brasileiro,            
diversas discussões sobre o ensino     
da cultura afro-brasileira e africana   
na escola.  Em seu bojo                     
essas discussões suscitavam temas 
como discriminação racial,               
pertencimento étnico, racismo,         
dentre outros. Conforme as diretrizes 
para a educação das relações            
étnico-raciais, esses temas não têm 
seu nascedouro no ambiente escolar, 
porém pelo fato da escola fazer parte 
de uma estrutura social, logo              
são temas pertinentes que precisam 
ser refletidos e desmistificados,     
uma vez que se pretende construir 
uma educação emancipatória, integral 
e equitativa, independente da cor           
da tez, sexo, origem étnica e social. 
As políticas de promoção                  
de igualdade visam corrigir e reparar 
ações excludentes construídas,      
historicamente e hierarquicamente    
ao longo de séculos, que fizeram    
com que grupos de raiz africana     
fossem perdendo sua identidade          
e fossem impedidos de ter acesso         
à ascensão social e cultural. Logo,       
a escola tem papel preponderante       
no fortalecimento  desta história,  
desta cultura e suas contribuições     
na formação da rica nação brasileira. 
Não se pretende inverter o paradigma 
e enfatizar somente a cultura de raiz 
africana e sim, de forma igualitária, 
tratar a cultura de raiz europeia, asiáti-
ca e indígena ao lado da africana,  
pois estas políticas visam                    
a uma sociedade solidária,                 
igualitária e equânime.  

Conhecer a influência da Cultura 
Africana na formação da Cultura 
Brasileira: língua, tecnologias,   
ritmos, dança, religião                     
e alimentação (culinária). Refletir 
sobre o racismo e as formas           
de discriminações existentes         
no contexto escolar. Valorizar           
a cultura africana e indígena,     
conhecendo suas manifestações. 
Aumentar a autoestima                     
das(os) alunas(os) por meio           
do reconhecimento de sua identida-
de étnica. Estudar o continente    
africano e a diáspora cultural. 
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Apresentação          
da proposta 

Educando para a identidade 
afro-brasileira 

Objetivos  

Projeto da Comissão Etnicorracial 
da EM Ana Hella 

Curitiba PR. Temática: AFRO E 
INDÍGENA.  

Abrangência: Educação Infantil 

Silvana Mendes Schuindt, Tatiana 
Kviatkovski Lauro, Lígia 
Fernandes Ribeiro e Adriana Gbur 
Barbosa. 

Contato: 
silvanaschuindt@gmail.com (41)
3338-1210 ou (41)9911.8940 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

No trabalho em sala de aula            
os recursos mais utilizados são         
a literatura infantil que provoca       
o nosso imaginário a viajar             
pelas culturas africanas, a música 
que sensibiliza os nossos sentidos  
ao que é belo e nos traz o valor        
da corporeidade desta cultura,         
as palavras desta origem,                  
a alimentação, os antigos impérios,  
o destaque às personalidades          
nacionais e mundiais, a arte,             
bem como costumes e crenças      
religiosos. Sempre tomando             
o cuidado de não generalizar como 
se o continente africano fosse todo 
ele a mesma coisa, pois                    
a diversidade cultural é muito       
grande em um só país, quanto mais 
em um continente considerado       
como berço da humanidade.            
Em relação á cultura indígena,            
os recursos são na sua maioria         
similares e o cuidado também, pois 
cada comunidade é dotada              
de uma singularidade no modo       
de agir, acreditar, falar                      
e organizar-se. Ao longo destes  
anos, os trabalhos desenvolvidos 
têm como meta valorizar                   
as diferenças na diversidade                 
e promover a reflexão de que           
todas(os) têm muito a aprender            
com o outro e que pertencemos             
a uma mesma raça – a raça humana.  

A temática abordada visa                
ao fortalecimento da identidade      
afro-brasileira no ambiente escolar 
proporcionando contribuições      
históricas e culturais que capacitem 
as pessoas à compreensão             
das relações étnico-raciais, criando 
oportunidades de observação,        
despertando um olhar mais atento 
sobre aquilo que já tinha sido visto. 
Ser um veículo de ligação e até  
mesmo de abertura entre a escola     
e as(os) alunas(os) na abordagem   
do tema, foi um dos objetivos,    
levando-as(os) a serem                   
conhecedoras(es) e instrumentos    
de projeção na comunidade em que 
estão inseridas(os), desmistificando 
algumas ideias que permeiam a falsa 
visão da cultura étnico-racial.          
É imprescindível educar as(os)    
alunas(os) e a comunidade escolar 
sobre a valorização da cultura afro-
brasileira, pois há uma carência      
de trabalhos pedagógicos que        
contribuam para a construção           
positiva da identidade negra nas 
escolas brasileiras. É necessário, 
então, mostrar sua diversidade cultu-
ral sem racismo, sem preconceito     
e sem discriminação.  

Estratégias                 
de ação 

Justificativa 

Mesmo trabalhando diversas atividades 
e valorizando a cultura africana no 

nosso cotidiano, algumas crianças ainda 
não se identificam como negras.  É 

importante continuar  ressignificando a 
cultura de forma que as(os) alunas(os) 

se sintam pertencentes e melhorem  
sua autoestima. 



Exposição de trabalhos na Semana da Consciência Negra. Destaque para 
o mapa do Brasil com ilustrações sobre a cultura negra e suas mais dife-

rentes manifestações. Foto da professora Silvana Mendes Schuindt. 

O trabalho desenvolveu-se, nesta 
escola, em turma do 1.º ao 5.º ano, 
desde o ano de 2007. Em cada    
turma, as(os) professoras(es)         
regentes elaboravam atividades 
focando diversos temas e aspectos 
da cultura africana e alguns            
da cultura indígena, em consonância 
com as diretrizes curriculares         
nacionais para a educação               
da diversidade étnico-racial. 
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Metodologia 
empregada 

Reconhece a existência                    
de diferenças individuais                
relacionadas à diversidade cultural, 
religiosa, étnica e de gênero?           
Expressa a presença de grupos  
étnicos e diferentes manifestações 
culturais na comunidade e na cidade 
de Curitiba? Identifica grupos   
étnicos e as suas manifestações 
culturais, em outros tempos             
e espaços em Curitiba? Reconhece  
a importância da preservação              
do patrimônio natural e cultural? 
Registra a presença e a contribuição 
das(os) africanas(os)                             
e afrodescendentes no espaço    
paranaense? Relata a presença         
e a contribuição das(os) indígenas 
no espaço paranaense?  Reconhece 
a história da cultura africana            
e indígena na formação                   
da sociedade nacional? Identifica 
personalidades afro-brasileiras       
que contribuíram em diversas áreas 
da sociedade brasileira?  

Critérios             
de avaliação 

BARBOSA, Rogério Andrade. Outros contos africanos para crianças brasileiras.  
São Paulo: Paulinas, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Decreto-lei n. 10.639/2003, de 09 de janeiro de 2003. Estabelece que nos estabeleci-
mentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 
ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Curitiba, p. 59, 23 jul. 2004. seção 1, p. 18. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.. Parâmetros curriculares na-
cionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: História. Brasília: MEC/
SEF, 1998 

CARLINI, Alda Luíza.  A educação e a corporalidade do educando.  São Paulo: 
Discorpo, 1995. 

FURTADO, O.; BOCK,A.M.B;  TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução 
ao estudo de psiclogia. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 1999 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍ-
SIO TEIXEIRA. Saeb expande avaliação e foca escolas brasileiras. Disponível em: 
http://www.inep.gov.br/saeb. Acesso em: 11 set. 2006. 

LOPES, Ana Lucia et al. Educação Africanidades Brasil. Brasil, 2006. 

LOPES, Vera Neusa. Afro-descendência. Revista do Professor, Porto Alegre, n. 67, 
jul./set. 2001. p. 21-25. 

LURIA, A..R.     Diferenças culturais de pensamento. In, VIGOTSKI, L.S.;  

PEREIRA,  Edimilson de Almeida.  Rua Luanda.  São Paulo: Paulinas, 2007. 

RIBEIRO, V.M. Alfabetismo e Atitudes. 2.ed. São Paulo: Papirus, 2002 

SILVA, T.T.da.  Em resposta a um pedagogo 'epistemologicamente correto'. Educa-
ção e Realidade, Porto Alegre, 19(2):9-17, jul/dez., 1994 

SILVA, Maria Aparecida. Brasil Negreiro. Educação, São Paulo, n. 65, set. 2002. p. 
43. Entrevista concedida a Alexandre Pavan. 

SILVA, Nelson V. Uma nota sobre “raça social” no Brasil (1994) In: Cor e estratifi-
cação social. Rio de Janeiro: Contra Capa Editora, 1999. 

ZIRALDO.  O Menino Marrom.  São Paulo:  Editora Melhoramentos, 1995. 
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Este trabalho decorre de minha  
participação no Curso de             
Capacitação A COR DA            
CULTURA, em parceria                  
com a Secretaria Municipal              
de Educação de Curitiba. Portando, 
está pautado na Lei nº 10.639/2003, 
que inclui a história e cultura        
afro-brasileira e africana                
no currículo escolar. Num primeiro 
momento, são repassadas              
informações às(aos) professoras(es) 
sobre a aplicabilidade da Lei              
e, num segundo momento,               
é elaborado um Plano de Ação,         
o qual é desenvolvido                      
com as(os) estudantes. Visando       
o fortalecimento das relações           
das pessoas com suas heranças   
culturais, faz-se necessárias ações 
voltadas para o conhecimento,   
valorização e  fortalecimento         
da cultura afro-brasileira. Para tanto, 
serão desenvolvidas na Unidade    
de Ensino, ações abrangendo o tema 
África-Brasil. O referido Plano      
de Ação contempla os eixos           
de trabalhos do contraturno:            
acompanhamento pedagógico,        
ciência e tecnologia da informação  
e comunicação, práticas                 
de movimento e de iniciação            
esportiva, práticas artísticas, praticas 
ambientais. Tais eixos contemplam 
diferentes áreas do conhecimento.  

Conhecer e fazer cumprir a Lei      
nº 10.639/2003, que inclui a história 
e cultura afro-brasileira no currículo 
escolar.  

Contribuir com o processo             
de formação da identidade              
brasileira, valorizando                     
a contribuição dos diferentes povos, 
com ênfase nas africanidades      
contemplando, entre outros, o modo 
de ser, ver, sentir e viver                   
das(os) africanas(os).  

Conhecer e valorizar a importância 
da cultura africana desenvolvendo 
atividades com as(os) estudantes,  
no sentido de que estas(es)             
adquiram conhecimentos                   
afro-brasileiros.  
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Apresentação       
da proposta 

África-Brasil 

Objetivos  
Projeto da Comissão Étnicorracial 
da UEI Abranches.  

Curitiba, PR. Temática AFRO.  

Abrangência: Ensino Fundamental I 
e II 

Coordenadora Gislene do Rocio 
Collodel; Professoras Celina Dec 
Kruchelski; Eloisa N. Scremin; 
Adriana M. da Silva R. Gonçalves; 
Liz Terezinha Pereira Gonçalves; 
Ângela de Fátima da Silva 

Contato: cecedec@ig.com.br  

41.3354-4366 ou 41. 9221-2484 
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O projeto A COR DA CULTURA     
dá sustentabilidade para a utilização 
de novos materiais e novas             
metodologias, abrangendo ainda         
a formação de professoras(es)            
multiplicadoras(es) e o envolvimento 
destas(es) em suas Unidades               
de Ensino. Para termos                      
uma aproximação entre África-Brasil, 
precisamos repassar informações        
às(aos) estudantes contribuindo,         
efetivamente, para a formação          
de cidadãs e cidadãos capazes            
de responder aos desafios colocados 
pela sociedade e de nela intervir.  

Para que isso se concretize,                 
a(o) profissional da educação             
necessita munir-se de ferramentas 
apropriadas, entre elas, o Kit a Cor    
da Cultura, que contém conteúdos 
diversificados e atraentes para serem 
utilizados em sala de aula, sobre         
o tema em questão.   

Estratégias de ação Justificativa 

Professora Celina Dec Kruchelski com o Secretário de Estado da Educação, 
Senhor Flávio Arns, em almoço após a cerimônia de entrega da premiação. 

Foto do site 
www.flickr.com/photos/flavioarns/6361074855/sizes/m/in/photostream/ 

Elaboração de um projeto                 
e desenvolvimento de Plano          
de Ação. 
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Metodologia 
empregada 

Kit a Cor da Cultura  

Consultas na internet  

Mapas, globo terrestre  

Livros diversos de literatura           
africana  

Livros diversos sobre a África  

Referências 

Repasse e troca de informações para  
e entre as(os) profissionais                 
da Unidade de Educação, pela           
professora multiplicadora.  

Elaboração de um Projeto Coletivo 
em forma de Plano de Ação,             
permeando e englobando os Eixos     
de trabalho desenvolvidos pela       
Unidade de Educação Integral.  

Repasse de informações                         
às(aos) estudantes.  

Desenvolvimento do Plano de Ação: 
atividades.  

Portfólio, pequenas exposições,     
cartazes, murais, fotos das atividades 
das(os) estudantes.  

Imagem extraída do site http://www.se.df.gov.br/?p=5642  Imagem extraída do site http://projetosdadiversidade.blogspot.com.br/2011/05/aquisicao-
do-kit-cor-da-cultura.html  



Para o entendimento de que cada cultura, 
nas suas especificidades, produz          
coletivamente os seus próprios                
significados e integrar este conhecimento 
aos processos educativos foi necessário 
diagnosticar, investigar, descobrir           
e formatar a importância das artes visuais 
e musicais na educação e inseri-las             
nas atividades do nosso cotidiano           
escolar. Verificamos, ainda, que a lei 
10.639/03 precisava ser aplicada                
de forma constante e permanente             
em nossa instituição e, principalmente, 
em nossa comunidade, onde                  
nos deparamos com crianças, mães          
e pais, professoras(es) e funcionárias(os) 
com ascendência africana. Assim            
pensamos: Como sensibilizar                 
as(os) alunas(os) para apreciarem            
e valorizarem uma faceta da cultura afro-
brasileira (pintoras(es) e compositoras
(es)) e para se identificar como sujeitos 
participantes e atuantes na produção  
cultural coletiva e individual?  

O presente projeto “África: Herança  
Cultural” tem como finalidade promover 
uma melhor aplicabilidade da lei 
10.639/03 na escola, com embasamentos 
teóricos sobre os conteúdos do Ensino  
da Arte: nos eixos das Artes Plásticas        
e a Música. Englobar educação                 
e produção cultural, visando à aplicação 
dos conteúdos para a construção               
da individualidade de cada aluna(o)             
e o sentimento de pertencimento                  
a um grupo que produz sua própria    
cultura. O projeto vem como                     
complemento ao desenvolvimento geral 
das(os) alunas(os) de 2º ano (A e B)        
e a Classe Especial. Fazendo-se, assim, 
necessário diagnosticar, investigar,    
descobrir e formatar a importância         
das Artes Plásticas e Musicais nesta  
instituição e neste novo contexto                   
das aulas de artes dentro da proposta      
da lei.  

GERAL - Promover o estudo           
das artes plásticas e da música através 
da cultura afro-brasileira que tem 
suas bases na cultura africana             
e expressá-la para a comunidade        
de forma criativa e subjetiva.          
ESPECÍFICOS - Desmistificar          
a cultura africana e estimular              
as(os) alunas(os) a apreciar uma nova 
modalidade de produção artística:       
a cultura afro-brasileira; conhecer 
obras e músicas de artistas                   
e compositores afro-brasileiros;       
exercitar apreciação as artes plásticas 
e da música de modo sensível; fazer  
a leitura da influência do cotidiano 
nas artes visuais e na música;           
observar as relações entre o homem, 
sua realidade e sua curiosidade           
como formas de produção cultural; 
experimentar diferentes                   
possibilidades de uso dos elementos 
formais da linguagem visual               
na perspectiva da sua função          
simbólica; perceber a função social 
da música. Relacionar a produção 
musical com o contexto social,       
em diferentes tempos e espaços;  
perceber e identificar diferentes   
formas musicais, técnicas e materiais 
na obra musical; identificar a função 
simbólica dos elementos do som        
e da música. Oportunizar a expressão 
artística através de criação de obras   
e paródias. Expressar para                  
a comunidade através da “1ª Amostra 
de Arte” da escola como a arte é        
uma forma de construção de                
uma identidade cultural. Com          
preferência que ela aconteça na data 
20 de novembro, para acrescentar 
ainda mais aos trabalhos produzidos 
na escola. Disponibilizar, para           
a comunidade, as criações                
das(os) alunas(os) através de um blog 
com todos os encaminhamentos      
do projeto.  
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Apresentação         
da proposta 

África: Herança Cultural 
Objetivos  

Projeto da Comissão Étnicorracial 
da EM CEI Anísio Teixeira 

Curitiba PR. Temática AFRO. 
Abrangência: Ensino Fundamental I 

Professoras Maria Aparecida 
Andrade; Sibeli Colere e Tatiana 
Patrícia Harder Nicassio. 

Contato: 
sibelicolere@yahoo.com.br  

(41) 3256-2393 
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Estratégias de ação 

Os encaminhamentos vão partir           
da pesquisa bibliográfica e de campo 
para subsidiar, com objetividade           
o trabalho a ser executado na prática. 
Exposição da história de vida             
das(os) pintoras(es) e compositoras(es) 
com leitura de textos ilustrativos,            
fotos, vídeos, revistas específicas,         
visitas a museus e acesso a sites ofici-
ais.  Apreciação de suas obras              
e músicas, releitura e criações de novas 
obras    pelas(os) alunas(os) (desenhos,        
colagens, pinturas), evoluindo               
o trabalho para obras tridimensionais 
que serão expostas na “1ª Amostra          
de Arte” da escola. Sendo assim, a 
cada nova apresentação, buscaremos        
referenciais positivos da cultura afro-
brasileira, instigando a(o) aluna(o)        
à percepção da própria herança cultural 
que o povo brasileiro tem em relação    
à África, bem como sua riquíssima   
produção cultural. 

Dificuldades e soluções encontradas na execução da atividade: Atender com apenas uma iniciativa 
a estes princípios de construção criativa e cultural. Tentamos desenvolver em nossas(os) alunas(os) 

o espírito de solidariedade e o discernimento crítico para que possam crescer como cidadãs                  
e cidadãos capazes de interferir com sabedoria em uma sociedade mais justa e muito mais humana. 



HEITOR DOS PRAZERES  

Visita ao site http://
heitordosprazeres.com.br/                     
e ver as fotos do artista.  

Assistir ao vídeo “Lá                            
em Mangueira”, “Carioca Boêmio” 
da TV Cultura exposto no site       
com interpretação de seu filho 
“Heitorzinho dos Prazeres”.  
Entregar para as(os) alunas(os)       
as letras das músicas, fazer leitura 
individual e coletiva. Discutir         
sobre o tipo de música que           
elas(es) ouviram, quais suas heranças 
da cultura africana e juntos com        
as(os) alunas(os) selecionar quais 
instrumentos foram utilizados para   
a sonoridade da música: cavaquinho, 
pandeiro, violão, tamborim. 
Classificar os instrumentos: de corda 
e percussão. Levar, para                   
as(os) alunas(os), os instrumentos  
do samba.  Apreciar as músicas 
retratando-as, em desenhos                    
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Metodologia empregada 

Observação direta da participação    
e envolvimento das(os) alunas(os) 
nas atividades propostas. 

Desenvolvimento da autonomia  
intelectual e da percepção musical 
nos conteúdos trabalhados. 

Análise da apropriação feita         
pela comunidade dos princípios  
educacionais de construção               
e interação sociocultural.  

Critérios             
de avaliação 

e produção de versos.  

Assim como as(os) alunas(os) 
produziram desenhos retratando      
as músicas, instiga-las(os) a citarem 
como seria se o cantor e compositor 
também retratassem sua música.  

Levar, para as(os) alunas(os)              
as pinturas do artista, sempre 
contextualizando suas obras.  

Dividir a turma em grupos, os quais 
farão cada um uma releitura          
das obras: 1.º grupo: Mosaico,             
2.º grupo: colagem com figuras       
de revistas, 3.º grupo: pintura            
com tinta guache...  

Divulgar os trabalhos produzidos        
no blog que será criado pelas(os) 
alunas(os) no laboratório                  
de informática.  

ANTONIO FRANCISCO 
LISBOA (ALEIJADINHO) - 
Expor um texto informativo sobre    
o artista em um cartaz em caixa alta 

e fazer leitura apontada.  

Expor gravuras e pinturas da imagem 
do artista.   

Discussão sobre o contexto              
da época e sobre a Arte Barroca      
de maneira simples;  

Apreciação das obras: “Caminho    
do Calvário”, “Os doze profetas”; 
visita ao museu de arte Sacra            
de Curitiba e observação das obras 
no estilo barroco presentes              
no museu.  

Produção Artística: criação                
de uma escultura com massinha        
de modelar.  

Divulgar as fotos das modelagens 
produzidas pelas(os) alunas(os)         
no blog que será criado.  

Preparar, juntamente com as(os) 
alunas(os) a exposição das criações 
para as mães e os pais e para a todas
(os) da escola.  

BERGER, P. & BERGER, B. “Socialização: como ser um membro da socieda-
de”, In: FORACCHI, M.M. E MARTINS, F.S. (org.). Sociologia e Sociedade. 
Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984. p. 212 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacio-
nais: arte. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997. 
130p. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira. Brasília: MEC, 2004. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Secretaria Municipal de Educa-
ção. Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba. Curiti-
ba: SME, 2006. p. 86-91  

SITES: http://heitordosprazeres.com.br/  - http://www.dicionariompb.com.br/ 

http://www.aprendebrasil.com.br/escolas/aprendercuritiba/blog 

Referência Bibliográfica 

Heitor dos Prazeres. Imagem extraída do site  

http://www.pinturasemtela.com.br/heitor-dos-prazeres-pintor-compositor-e-cantor-brasileiro/ 



A escola é um espaço de diversidade, 
porém essas diferenças devem servir 
para exemplificar a construção            
de uma sociedade que saiba trabalhar 
com o diferente.  

Quando se trata da questão étnica, 
então, a diversidade toma                      
uma proporção de incômodo,             
principalmente devido à ideologia 
presente no discurso  nacional,            
de que todos somos iguais e, portanto, 
não há porque se preocupar com          
as questões étnicas na escola e muitas 
vezes em local nenhum na nossa           
sociedade.  

A questão, no entanto, está no fator  
de ser a escola um reflexo                 
da sociedade e vice-versa e se             
o racismo está fora da escola,             
obviamente se faz presente dentro 
dela também, portanto é necessário 
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Apresentação da proposta 

Encontro de Estudantes  
Negros e Negras  

Objetivos  

Projeto da Equipe Multidisciplinar do 
CE Lacerda Braga 

Colombo PR. Temática AFRO. 
Abrangência: Ensino Médio 

Docentes Eliane Paula de Carvalho; 
Leocádia Martins; Helena Tassi; Israel 
Pasqualini da Silva; Sergio Soto; 
Neuton Damásio Pereira; Hélia Maria 
da Silva;  

Contato: neutondamasio@ig.com.br  

 neuton171@hotmail.com  

(41) 91244620  
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Justificativa 
Na tentativa de uma ação efetiva   
contra o racismo, apresenta-se            
a iniciativa de desconstrução             
de conceitos historicamente                
construídos repletos de pré-conceitos 
contra os negros e seus descendentes. 
Tais conceitos devem ser                  
denunciados, discutidos e analisados 
dentro de um contexto de busca          
da quebra dos preconceitos.  

Na escola essa realidade se apresenta 
todos os dias, faz parte do cotidiano 
escolar, o racismo está fora e dentro 
da escola, vem da educação familiar, 
da mídia, da igreja, do trabalho           
e existe também devido a conceitos 
construídos e fortalecidos ao longo      
do tempo, que cristalizaram o racismo 

No final do Encontro todos/as                  
os/as estudantes desenvolveram um texto 
sobre suas impressões acerca do evento  
e proposições para ações no colégio que 
promovam o combate ao racismo,           
a visibilidade do estudante negro,            
a inserção do conhecimento da história   
e cultura africana e afro-brasileira nos 
currículos escolares, além de preparar      
os estudantes negros/as para servirem      
de agentes que promovam                        
o reconhecimento étnico dos novos        
alunos que ingressam no colégio todo      
o ano, criando um sentimento de orgulho 
negro, não para realizar um separatismo 
dos alunos não-negros, mas sim, para 
oportunizar que todos sejam percebidos 
de maneira igualitária, construindo     
uma verdadeira democracia racial. 

Critérios                 
de avaliação 

entender como desmontar  a ação          
racista na escola sem realizar             
uma apartheid. 

A comunidade escolar não está          
adequada para trabalhar com               
as questões étnicas e os conflitos        
que ela gera, principalmente               
os causados pelo racismo, assim            
é importante dar a esses alunos             
a oportunidade de buscarem suas          
identidades étnicas e descobrirem         
as suas ancestralidades. 

Assim, oportunizar que os alunos     
possam se identificar etnicamente, 
descobrindo-se pertencentes à etnia 
negra, com raízes africanas,                
conseguindo perceber e conhecer             
a cultura que seus ancestrais trouxeram 
para o Brasil, desconstruindo a idéia  
de que negros e descendentes não têm 
história, não têm cultura, não tem        
identidade. 

e hoje se necessita de uma prática    
de desconstrução a partir da escola, 
espaço ocupado por todos, negros      
e não-negros. 

Assim, buscar mecanismos que deem 
possibilidade aos alunos(as) negros
(as) de perceberem o que são             
de verdade, é uma maneira de iniciar 
a discussão sobre o racismo na escola, 
não tentando mostrar aos não negros 
que suas atitudes podem ser racistas, 
mas sim, proporcionando aos alunos 
negros a percepção do racismo             
no cotidiano escolar                              
e transformando-os em agentes          
de combate a essa aberração                  
que assola a sociedade e por extensão 
a escola. 

Perceber como os alunos (as) negros  
e negras se veem etnicamente, como 
eles se percebem enquanto                  
pertencimento étnico, possibilitando    

a partir dessa verificação a reflexão 
acerca da identidade do negro e da sua 
condição frente aos não-negros          
com relação à questão do racismo. 

Professor Neuton Damásio e alunos, no almoço com o 
Secretário de Educação, Sr. Flávio Arns, após a soleni-
dade de entrega da premiação.  Foto extraída do site: 

http://www.flickr.com/photos/flavioarns/6361013743/ 



Aplicação e tabulação de um 
questionário realizado pela Equipe 
Multidisciplinar, sobre a percepção 
dos (as) alunas (os) como negras (os).   

Realização do Encontro de Estudantes 
Negros e Negras do Colégio Estadual 
Lacerda Braga.  

O encontro será permeado pela 
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Metodologia empregada 

formação que terá o seguinte formato: 

Palestra sobre a Trajetória do negro na 
história do Brasil (perceber como se 
deu a construção histórica do negro no 
Brasil, para que os alunos percebam-
se como personagens históricos); 

Racismo no Brasil (perceber como o 
racismo se construiu na história do 
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MUNANGA, Kabengele. "Construção 
da identidade negra no contexto da 
globalização". Cadernos PENESB, n. 
4. Niterói: Editora da UFF, 2002. p.61
-83. MUNANGA,  

MUNANGA, Kabengele (org). Supe-
rando o racismo na escola. Brasília: 
MEC, 2005. 

NASCIMENTO, E. L. A África na 
escola brasileira. RJ: Seafro, 1993.  

OLIVA, A. R. Reflexões de uma pes-
quisa acerca do ensino da História da 
África. In: ROCHA, M.J.; PANTOJA, 
S.; org. Rompendo silêncios: história 
da África nos currículos da educação 
básica. Brasília: DP Comunicações 
Ltda, 2004. 

Paraná. Secretaria de Estado da Edu-
cação. Departamento de Ensino Fun-
damental. História afro-brasileira e 
africana: educando para as relações 
étnico-raciais / Paraná. Secretaria de 
Estado da Educação. Superintendência 
da Educação. Departamento de Ensino 
Fundamental. – Curitiba : SEED-PR, 
2006. – 110P. – (Cadernos Temáticos) 

Paraná. Secretaria de Estado da Edu-
cação. Superintendência da Educação. 
Departamento de Ensino Fundamental. 
Cadernos temáticos: Inserção dos con-
teúdos de história e cultura afro-
brasileira e africana nos currículos 
escolares / Paraná. Secretaria de Esta-
do da Educação. Superintendência de 
Educação. Departamento de Ensino 
Fundamental – Curitiba : SEED – PR, 
2005. 43p. 

Brasil e como ele se manifesta hoje); 

A questão da diversidade étnica no 
Brasil (perceber as diversas etnias 
existentes no Brasil e como ela se 
relacionam; 

Lei 10639 (entender a importância da 
lei para a sociedade brasileira e para 
os afro-brasileiros); 



Nessa proposta, partindo do contexto 
supracitado, apresento uma experiência 
docente com o trabalho sobre dois    
conteúdos específicos da Educação  
Física, quais sejam, a Capoeira                 
e os Jogos Africanos. Essa experiência 
se refere ao ano de 2011. O trabalho 
com esses conteúdos na Educação      
Física foram estabelecidos com base  
nos materiais didáticos produzidos     
por mim, no formato FOLHAS,             
e apresentam não apenas                    
uma possibilidade, mas uma experiência 
marcadamente motivante e profícua.  

Conhecer as áreas das principais figuras 
geométricas planas assim como             
seu perímetro. 

Fazer com que as(os) alunas(os)              
se sintam capazes de relacionar             
arquitetura e figuras em geral: casas, 
casarões, flores, simetria, valorização 
do espaço, proporção. 

Conhecer o significado das cores         
africanas e entender a arte africana  
como um reflexo de histórias, crenças, 
mitos ou da filosofia dos povos               
do continente africano, que muito       
contribuíram para a formação da cultura 
brasileira. 

Valorizar os trabalhos das (os) alunas 
(os) de modo que possam elevar sua 
autoestima. 

Desenvolver nas (os) alunas (os)           
a autonomia, o respeito às opiniões           
e à diversidade e, também,                      
a responsabilidade com o coletivo. 

Desenvolver o espírito de cooperação     
e interação com as (os) amigas (os)        
e professoras (es).  

Página 42 

Apresentação               
da proposta  

A geometria, a arte e as cores 
africanas 

Objetivos  Projeto individual dos professores 
Andreza Caleffi Braga e Carlos 
Aparecido Barboza 

Col. Est. Brasílio de Araújo .  

Bela Vista do Paraíso, PR. Temática: 
AFRO.  

Abrangência: 6ª e 7ª  séries. 

Contato: andrezabraga@seed.pr.gov.br  

(43) 3242.1172 ou (43) 9981.3400 

***Também*** 

1º PREMIO  

CATEGORIA INDIVIDUAL 

SABERES DA DIVERSIDADE - UEL 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

A integração entre a geometria, a arte     
e a história afro-brasileira. 

Fugir das formas tradicionais                 
de ensino, cedendo lugar para                
um aprendizado mais amplo                
e significativo, uma vez que                 
as(os) alunas(os) têm a oportunidade 
de assumir um papel primordial             
na escolha do que, do porquê                  
e do como estudar. 

Estratégias de ação Justificativa 

Percebemos que muitas (os) alunas(os) sentiram-se motivadas(os) para o estudo                   
e valorizadas(os) ao ver que sua atividade seria uma decoração para a escola,                        

e isso fez com que a autoestima de muitas(os) melhorasse. 

Vista geral da parede da escola com as pinturas dos alunos. Foto da professora Andressa Caleffi Braga. 



Às(aos) alunas(os), foram               
apresentados os conceitos básicos 
da geometria plana, tais como: 
segmentos de retas paralelas, retas 
concorrentes, retas tangentes          
à circunferência, retas                    
perpendiculares, polígonos            
regulares, principais figuras          
geométricas planas - retângulos, 
quadrados, trapézios, losangos, 
paralelogramos, triângulos             
e círculos - ângulos agudos, retos   
e obtusos, figuras simétricas           
e assimétricas, perspectiva,        
proporção. Foram calculadas     
também as áreas das principais 
figuras geométricas planas, assim 
como seus perímetros. Levamos 
para a sala de aula, inúmeras     
imagens de pinturas, esculturas, 
tecidos africanos, para que             
as(os) alunas(os) observassem       
as composições de cores. Após         
o estudo dos conteúdos,                
as(os) alunas(os) realizaram          
desenhos livres que envolvessem   
a geometria plana - paisagens,   
casarões, ou seja, arquitetura       
em geral. Orientou-se que as(os) 
mesmas(os) utilizassem os “jogos 
de cores” das composições            
africanas. O último passo foi             
a seleção dos desenhos                     
das(s) alunas(os), pelas(os)         
professoras(es) de matemática          
e arte, que procuraram levar            
em consideração os conceitos         
artísticos, matemáticos e africanos 
(jogo de cores, simetria). Após,    
os desenhos foram ampliados          
no muro da escola e pintados           
pelas(os) alunas(os), sob orientação             
das(os) professoras(es). 
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Metodologia 
empregada 

A avaliação foi feita por meio      
da observação da interação               
das(os) alunas(os), das medições    
e desenhos por elas e eles              
realizadas(os), das relações           
estabelecidas, bem como              
pela autoria  dos desenhos              
na  decoração dos muros da escola. 

Critérios                 
de avaliação BIGODE, Antonio Jose Lopes. Matemática hoje é feita assim. São Paulo: FTD, 

2000.335p. (Coleção Antonio Jose Lopes Bigode). 

D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: 
Pairos, 

1997. 

LINQUIST, Mary Montgomery, SHULTE, Albert. Aprendendo e Ensinando Geome-
tria. São Paulo: Atual, 1994. 

Home Page. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-
pedagogica/arte-formas-428107.shtml 

Referências bibliográficas 

Painel intitulado “Casas da minha rua.”  Foto profes-
sor Carlos Aparecido Barboza. 

Painel intitulado “Flores e mais flores.”  Foto professor 
Carlos Aparecido Barboza. 

Painel intitulado “A africana.”  Foto professor Carlos 
Aparecido Barboza. 

Painel intitulado “A rosa dos ventos.”  Foto professor 
Carlos Aparecido Barboza. 

Painel intitulado “A rua da escola.”  Foto professor 
Carlos Aparecido Barboza. 



Apresentar às(aos) alunas(os)             
a riqueza da diversidade étnico-
cultural brasileira! Esta foi a grande 
tarefa abraçada pela Equipe             
Multidisciplinar e pelo coletivo          
do Colégio Estadual Brasílio             
de Araujo. Um projeto que,                
a princípio, parecia inaplicável veio 
ao encontro dos anseios das(os)           
educandas(os).  

Contribui para que as(os) alunas(os)  
se apropriem de valores como             
o respeito mútuo, liberdade, igualdade 
e diferenças. Elevar a autoestima     
das(os) alunas(os) e professoras(es). 
Valorizar a diversidade humana.    
Promover a igualdade racial.               
Incentivar as(os) outras(os) alunas(os) 
ao respeito e ao reconhecimento        
de que a herança africana                     
é fundamental na formação da nossa 
cultura: a BRASILEIRA. 
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Apresentação          
da proposta 

História e Cultura Afro-
brasileira, a nossa história 

Objetivos  
Projeto da Equipe Multidisciplinar do 
CE Brasílio de Araujo.  

Bela Vista do Paraíso-PR. Temática: 
AFRO. 

Abrangência: Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio 

Equipe Multidisciplinar: Andreza 
Caleffi Braga, Jociane Francisca 
Pereira, Irene Sardinha Dutra, Patrícia 
Angélica Foleiss, Thaíse Fabrin 
Pontes, Virgínia Aparecida dos Reis. 

Contato: jokita76@hotmail.com  

(43) 3242-1172 ou (43) 9126-7041  

 

***Também*** 

2º PREMIO 

CATEGORIA ESCOLA 

SABERES DA DIVERSIDADE - 
UEL 

PROJETOS DE APLICAÇÃO DA LEI  10.639  E  11 .645 

Temos formada e atuante no Colégio,  
a Equipe Multidisciplinar. As(os)   
professoras(es) integrantes da equipe 
reuniram-se para pensar e sugerir         
o desenvolvimento de ações                 
e atividades. Da reunião surgiu              
uma proposta para ser realizada            
em diferentes momentos do ano            
(nas diversas disciplinas) e, no mês       
de novembro, a culminância,                
com a apresentação para o coletivo 
escolar.  

O projeto justifica-se pelo fato de ser 
uma “ponte” que leve o coletivo       
da escola a sentir se mais valorizado. 
Tal valorização ocorre por meio        
do conhecimento de sua própria      
história, enquanto brasileiras(os)       
ou afrodescendentes. Também foi 
oportunidade para se problematizar 
músicas ouvidas, proporcionando       
a apreensão de conhecimentos,           
ajudando na criatividade                       
e na concentração, refletindo ainda 
sobre os estereótipos que recaem  
sobre a população afrodescendente, 
levando as(os) alunas(os) deste grupo 
a olharem para si próprios de maneira 
positiva. Esta é a principal meta           
que quisemos atingir.  

Estratégias de ação 

Justificativa 

Dança dos Orixás. Foto professora Jociane Francisca Pereira. 

Ilustração do filme “Kiriku e a feiticeira”, extraído do 
site 

http://www.preac.unicamp.br/casadolago/index.php/s
ala-de-cinema/details/682-cinesae-kiriku-e-a-

feiticeira 



A dificuldade encontrada é no que se refere à participação 
efetiva do grupo de professoras(es). A maioria das(os) 

docentes participou da realização dos trabalhos com muito 
empenho, mas infelizmente ainda tivemos algumas(uns) 

professoras(es) que não se envolveram de fato, por diversos 
motivos: falta       de entendimento da importância da ação, 

alegação de que não tem nada que ver com a matéria                  
que ministram, entre outros.  

No entanto, tivemos apoio das mães e dos pais, da direção       
do colégio que não mediu esforços para ajudar                                 
no que foi preciso. Portanto, a não participação                           

de algumas(uns) foi superada pelo empenho de muitas(os). 

Pesquisas: “Brinquedos e brincadeiras 
africanas”;  

Bonecas Abayomi e confecção              
das mesmas.  

Apresentação do filme: KIRIKU             
E A FEITICEIRA.  

Confecção de Maquete do filme Kiriku 
e a feiticeira, utilizando as abayomis.  

Documentário e textos sobre Mitologia 
Africana para o trabalho com                
a RELIGIOSIDADE afro-brasileira.  

Elaboração da “Dança dos Orixás”.  

Filmes: “Vista a minha pele”; Besouro.  

Culinária afro-brasileira (preparação 
de cuscuz para servir na hora                
do intervalo)  

Desfile de Beleza Negra.  

Estamparia africana.  

Vocábulos de origem africana.  

Máscaras Africanas (pesquisa,           
significados, confecção de máscaras).  

Produção de textos sobre racismo, 
preconceito e discriminação.  

Capoeira e hip hop.  

Simbologia das cores africanas. 

Recitação de poemas.  
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Metodologia 
empregada 

A avaliação foi feita a partir                  
do envolvimento das(os) educandas
(os) nas atividades propostas,                 
na realização das mesmas,                     
nas pesquisas feitas para subsidiar      
cada ação e principalmente                  
na apresentação das atividades                
para a comunidade escolar 
(culminância do projeto).  

Critérios                     
de avaliação 

Sites: http://www.palmares.gov.br ;  

http://www.acordacultura.org.br/  

Diretriz Curricular Estadual.  

Revista África e Africanidades - Ano I - n. 3 - Nov. 2008 - ISSN 1983-2354  

ROCHA, Rosa Margarida de Carvalho. Educação das Relações Étnico -Raciais: 
pensando os referenciais para a organização da prática pedagógica . Belo Hori-
zonte: Mazza Edições, 2007.  

Referências bibliográficas 

Estamparia africana. Imagem extraída do site: http://seuguiademoda.blogspot.com.br/2010/07/estampas-da-
africa.html Design Gráfico by Débora Kavaliéris Galvão 
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ANEXOS 



Ao longo de seus 26 anos o NEAA vem servindo à comunidade por meio de um conjunto de ações: 
seminários nacionais e internacionais, a exemplo do SEDER, formação de professores(as) (mais de           
5 mil), encontro de estudantes, produção de materiais didáticos (livros, CDs, apostilas), simpósios, 

sustentação das políticas de cotas para estudantes negros e carentes, participação em eventos 
relacionados ao tópico racial e à diversidade. Neste ano de 2011, “Ano Internacional                              

do Afrodescendente”, instituído pelas Nações Unidas, o NEAA está com menu de atividades 
circunscrito as suas áreas de atuação empenhado em desenvolver sua missão.                                         

(Fonte:  http://www.uel.br/neaa/quem-somos/resultados) 

CATEGORIA ESCOLA: 

1º prêmio foi para Escola SESI             
de Londrina,  - Maria Gisele               
de Alencar. Fone- 9922.6105 

2º premio foi para Esc. Est. Brasílio  
de Araújo de Bela Vista Paraíso Profª 
Jociane- 3235.1723 e 9126.7041 
( P r o j e t o  t a m b é m  p r e m i a d o                   
na solenidade Orirerê - Cabeças Ilumi-
nadas.) 

Projetos selecionados pela Universidade Estadual de 
Londrina em novembro de 2011 

Prêmio Saberes da Diversidade 

CATEGORIA INDIVIDUAL 

1º lugar foi para Andreza Caleffi       
Braga - fone 3242.3786—9981.3400  
e Carlos Barbosa de Castro, ambos      
do Colégio Brasílio de Araújo- Bela 
Vista Paraíso. (Também premiado        
na solenidade Orirerê - Cabeças Ilumi-
nadas.)                                                     
2º lugar- para Carlos Augusto de Sou-
za- fone: 3378.0579 - 9181.9263 - 
Londrina 
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3º lugar para Osni de Oliveira - 
9953.0921 - 3338.8708 e Maria               
de Lourdes de Jesus, ambos               
do Colégio São José - Londrina. 

Segue apresentação resumida            
dos projetos da Escola SESI                 
de Londrina, do professor Carlos        
Augusto de Souza e dos professores 
Osni de Oliveira  e Maria de Lourdes 
de Jesus. 

O concurso tem por objetivo divulgar 
e valorizar trabalho de escolas              
e de professores que, durante os anos 
de 2010 e 2011 (declarado o Ano  
Internacional do Afrodescendente  
pela ONU) colocaram em prática a Lei 
10.639, que torna obrigatório o ensino 
da história africana e afro-brasileira 
em todos os níveis de ensino,             
em Londrina e região. Segundo             
a Coordenadora do Nucleo de Estudos 
Afroasiáticos - NEAA, da UEL, Dra. 
Rosane da Silva Borges, “o prêmio 
“Saberes da Diversidade”  visa            
a valorização e divulgação                  
de trabalhos e projetos empenhados 
em estabelecer uma educação                   

Apresentação da proposta 

anti-racista.  Em sua 2ª edição                 
(em 2012), o Prêmio visa ser um canal 
de disseminação de iniciativas                  
em andamento ou concluídas, gestadas 
em escolas e em outros espaços            
formativos, que apresentam resultados 
positivos para as mudanças necessárias 
nas concepções didático-pedagógicas. 
Vem de longa data a necessidade        
de construção de outros parâmetros      
que garantam a efetividade                  
de uma escola plural. Tal necessidade 
ganhou adensamento com a Lei 
10.639/03, que torna obrigatória            
a adoção da história da África e afro-
brasileira nos currículos escolares. Esse 
novo ponto de inflexão impulsionou, 

ainda que de maneira dispersa                 
e descontínua, um conjunto de ações 
que, malgrado todas as dificuldades, 
soube firmar-se criativamente e propor 
medidas exequíveis para o cotidiano 
escolar e outras esferas.O Prêmio 
“Saberes da Diversidade” vem, a esse 
modo, reconhecer essas ações num gesto 
de tributo aos educadores e educadoras 
que tomam a pluralidade como nexo 
importante para a emancipação             
do homem.  Sinta-se convocado(a),     
inscreva seu trabalho e dissemine ações 
proativas pela diversidade.  

Maiores informações:   

www.uel.br/eventos/premioneaa/ 



Apresentação 

Justificativa 

A capoeira encerra em seus                  
movimentos a luta de emancipação   
do negro no Brasil escravocrata.      
Em seu conjunto de gestos, a capoeira 
expressa, de forma explícita, a “voz” 
do oprimido na sua relação             
com o opressor. Seus gestos, hoje,         
esportivizados e codificados em muitas 
“escolas” de capoeira, no passado  
significaram saudade da terra                
e da liberdade perdida; desejo velado 
de reconquista da liberdade que tinha 
como arma apenas o próprio corpo. 
Isso leva a entender a riqueza            
de movimento e dos ritmos que            
a sustentam, e a necessidade              
de não separá-la de sua história,                      
transformando-a simplesmente             
em mais uma “modalidade esportiva”.  

Segundo AREIAS (1984), a Educação 
Física brasileira precisa, resgatar               
a capoeira enquanto manifestação  
cultural, ou seja, trabalhar com a sua 
historicidade  e, não desencarná-la    
do movimento cultural e político que  
a gerou. Esse alerta vale nos meios    
da Educação Física, inclusive para       
o judô que foi totalmente despojado  
de seus significados culturais,               
recebendo um tratamento                    
exclusivamente técnico. 

O presente projeto tem como proposta 
a valorização da linguagem                  
da capoeira.  

Valorizar a linguagem da capoeira          
com  a  troca de cordas, para cada nível 
alcançado que tem o significado            
de libertação e conquista, possibilitando 
o desenvolvimento do protagonismo,      
a elevação da auto-estima, o respeito    
ao próximo e a divulgação da cultura 
afro-brasileira; 

Valorizar a linguagem de capoeira     
oferecendo aos educandos os conteúdos 
da mesma, considerando a memória  
lúdica; 

Promover a integração das crianças         
e adolescentes, visando á melhoria           
da qualidade de vida, estrutura moral        
e filosófica; 

Valorizar a participação no sistema        
formal de ensino; 

Potencializar a autoestima                      
dos educandos envolvidos                     
com as apresentações; 

Vivenciar o conhecimento para                 
a valorização da cultura brasileira             
por meio de brincadeiras com a capoeira 
em oficinas diárias; 

Refletir a formação do caráter em rodas 
de conversa; 

Participar das oficinas e rodas               

Objetivos 

de capoeira valorizando o esforço                 
e a disciplina; 

Conter o espírito de agressão no jogo     
de capoeira; 

Compreender que a capoeira                   
é uma proposta fundamentalmente   
coletiva por meio das rodas e jogo       
de capoeira; 

Vivenciar a capoeira como exercício      
de lazer, estimulando as habilidades 
psicomotoras; 

Exercitar o respeito com os colegas       
e demais pessoas, bem como a forma-
ção de hábitos e atitudes, desde                     
o cumprimento ao toque do instrumen-
to. 
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Capoeira 
2º LUGAR CATEGORIA 

INDIVIDUAL 

PRÊMIO SABERES DA 
DIVERSIDADE - UEL 

Carlos Augusto de Souza  

Contra Mestre do Grupo Associação 
Cultural Afoxé Baiano 

Rua Butiá  n° 54 JD MARABA   

Colégio Professor Carlos Zewe 
Coinbra  

Metodologia 
Com a proposta pretende-se possibilitar   
a integração das comunidades                
do Marabá, Interlagos, Santa Fé, Morro 
do Carrapato com o projeto Viva Vida 
com a realização do 1° FESTIVAL -      
O MENINO É BOM NA CAPOEIRA, 
com objetivo de tornar objetivas                
as ações dentro da comunidade.  

Mediante a realidade de os educandos, 
em uma dimensão dialógica e reflexiva, 
foi idealizada uma proposta com              
a linguagem de capoeira, como                
uma mostra de todo o trabalho                
desenvolvido durante o ano. Para isso, 
foi pensado  em abarcar todas as expres-
sões e formas utilizadas pela capoeira 
como: peças coreográficas e cênico-
musicais partindo da capoeira; apresenta-
ções de peças coreográficas e cênico-
musicais, fortalecendo os vínculos entre 
criação artística e o aprendizado de vida               

e integração entre as oficinas,           
que valorize a curiosidade, a leitura            
de mundo e a ação criativa para                    
a integração da capoeira com outros        
serviços de fortalecimento de vínculos        
e profissionais mestres da capoeira. 
Todo o desenvolvimento se dará                   
no cotidiano dos educandos com ofici-
nas  de jogos, relacionados à capoeira,           
confecção de brinquedos, produção 
vídeos, resgate da história afro-
brasileira, promovendo as dimensões 
cognitiva, ética, estética e lúdica. Vale 
lembrar que a maior parte da cultura 
afro-brasileira será apresentada em 
uma dimensão dialógica, que será e-
xercitada nesse processo. Para a avalia-
ção do trabalho será considerada                     
o envolvimento, a participação          
dos educandos, a prática cotidiana            
e a culminância com o festival.  

Angola ou regional - atividade 

lúdica: Estrutura: dispõem-se           
os jogadores em duas fileiras, dorso   
a dorso, ficando todos sobre a linha 
que divide o campo em dois estilos: 
Angola e Regional. Cada partido terá 
à sua frente, a uma distância de 10 

metros, o pique, representado        
por um linha de fita colante ou giz. 

Dinâmica: ao toque de Angola          
ou Regional, dado pelo professor,     
os jogadores do estilo designado 

correrão para o pique, perseguidos 
pelos adversários. Final: ganha o 

estilo que capturar mais adversários. 



Na história de nosso país pode-se  
afirmar que a capoeira está presente 
em todas as fases, ora sendo praticada 
às escondidas por conta da repressão 
que o modelo escravocrata impunha  
ao povo negro, ora pela marginalidade 
com o surgimento das maltas (grupos 
das frentes de batalha), com a capoeira 
tendo seu nome garantido no código 
penal de 1890 da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil  com o seguinte 
texto:  

Capítulo XII -Dos Vadios e 
Capoeiras Art. 402.  

Fazer nas ruas e praças públicas 
exercícios de agilidade e destreza 
corporal conhecidos pela denominação 
Capoeiragem; andar em carreiras,  
com armas ou instrumentos capazes  
de produzir lesão corporal, 
provocando tumulto ou desordens, 
ameaçando pessoa certa ou incerta    
ou incutindo temor de algum mal. 
Pena: prisão celular de 2 (dois) a 6 
(seis) meses. A penalidade é a do art. 
96. Parágrafo único. É considerada 
circunstância agravante pertencer        
o capoeira a alguma banda ou malta. 
Aos chefes ou cabeças, impor-se-á        
a pena em dobro.  

Art. 403. No caso de reincidência será 
aplicada ao capoeira, no grau máximo, 
a pena do art. 400. Parágrafo único.  
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Se fôr estrangeiro, será deportado 
depois de cumprida a pena  

Art. 404. Se nesses exercícios             
de capoeiragem perpetrar homicídio, 
praticar alguma lesão corporal, ultrajar 
o pudor público e particular, perturbar 
a ordem, a tranqüilidade ou segurança 
pública ou for encontrado com armas, 
incorrerá cumulativamente nas penas 
cominadas para tais crimes.  Ângelo 
Augusto Decanio.  Evolução histórica 
da capoeira.  BAHIA. 2002 pag 07. 

Logo depois o então presidente            
Getúlio Vargas assistindo uma apre-
sentação da capoeira Regional Baiana, 
liderada pelo famoso Manoel dos Reis 
Machado, popularmente conhecido 
como Mestre Bimba torna a capoeira  
o único bem brasileiro a educação 
física sendo reconhecida como esporte 
nacional. Hoje, a capoeira é patrimô-
nio cultural do Brasil e, atualmente     
é praticada e admirada por pessoas    
de todo o mundo, sendo até mais            
valorizada em outros países.  

A capoeira como toda manifestação 
cultural não pertence a ninguém, nasce 
do povo, cresce com o povo, pertence 
ao povo! Os mestres são apenas pólos 
em torno dos quais se desenrola            
o processo da evolução. Como toda 
manifestação cultural, a capoeira             
é um processo, se desenvolve                
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em determinado momento histórico, 
num espaço geográfico específico        
se manifesta no espaço-campo geógra-
fo-histórico-cultural! É tradição           
que ajusta ao aqui e agora no qual         
se processa em determinado instante! 

A capoeira é, sobretudo uma arte,  
tanto que, de modo similar, os antigos 
capoeiristas aprendiam o jogo pela 
observação dos mais hábeis praticantes 
e se desenvolviam naturalmente, como 
as crianças crescem e se tornam        
adultos. Cada qual, dentro de suas 
limitações impostas pela sua capacida-
de de física, sem arroubos acadêmicos, 
mais adequados aos papagaios em suas 
divagações teóricas, sem fundamento 
racional. 

A palavra escrita ou falada deve      
acompanhar e esclarecer, os fatos         
e não ser apenas pronunciadas             
ou encadeadas logicamente, sem             
o ancoramento fatual. 

Entretanto, como conclusão, a capoei-
ra, deve ser aprendida no dia a dia das 
suas rodas, ao lado, e sob a supervisão, 
de bons mestres, que podem ser até 
muito bem titulados e cultos, mas   
sempre dotados da vivência,              
da experiência e da sabedoria que          
só o tempo e a prática desenvolvem 
como uma formação autodidata.  

 

A rede e o peixe - atividade 
lúdica: Estrutura: são traçados 

pelo espaço círculos de número 
igual ao número de duplas. A 
dimensão do círculo, deve ser 
de 1,50m de raio. Dinâmica: o 

jogo se inicia com uma dupla de 
alunos dentro de cada círculo, 
com funções diferentes. Um 
dos parceiros imita uma rede 
de pescador a flutuar na água, 

usando para isso gestos 
angulosos, outro se movimenta 
imitando um peixe e explora a 

situação com intuito de se 
livrar, não devendo sair dos 

limites do círculo. 
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Apresentação 
Os trabalhos desenvolvidos foram 
orientados em primeiro lugar pela 
necessidade de apresentar                   
e problematizar aos(as) alunos(as) 
negros(as) e não-negros(as)                  
as contribuições da população negra, 
africana e brasileira, no desenvolvi-
mento social, político, e econômico 
do país possibilitando, assim,            
desconstruir um imaginário coletivo 
que entende a história negra apenas 
pelo viés da escravização.  

Em segundo lugar, pela busca              
e desconstruir os estereótipos             
pejorativos a respeito de África          
que engendram, no plano simbólico       

Ações realizadas 

e material, a desvalorização e o não 
reconhecimento dos saberes negros  
como parte do conhecimento                
da humanidade.  

Em terceiro lugar, pela intenção           
de desconstruir um conjunto de ideias 
que legitima as ações de valorização       
e respeito à história e cultura africana      
e afro-brasileira apenas na Semana            
da Consciência Negra. Assim                 
objetivou-se apresentar possibilidades 
que podem ser concretizadas ao longo 
do ano, na perspectiva de conteúdos 
programáticos, tanto para o ensino       
médio quanto para o fundamental. 

Nos últimos dez anos, de 2000 a 2010, 
algumas iniciativas políticas estão  
protagonizando o cenário de discussões 
sobre a promoção da igualdade racial 
articuladas a um debate institucional, 
cujo objetivo é desenvolver políticas 
como estratégias para tentar suprimir 
as desigualdades entre negros(as)           
e não-negros(as) e, portanto, reescrever 
a trajetória da luta antirracista nacional 
e internacional. Acerca destas              
iniciativas destaca-se III Conferência 
Mundial contra o Racismo,               
Discriminação Racial, Xenofobia          
e Discriminações Correlatas               
em Durban, África do Sul, em 2001 
que contou com a participação de 173 
países representados por mais de 16 
mil participantes.  O comprometimento 
de cada uma das nações envolvidas   
era o de elaborar ações objetivas,       
capazes de criar mecanismos eficazes 
na desconstrução dos resultados         
das desigualdades motivadas                 
por qualquer forma de preconceito, 
racismo e discriminação. Estas          
políticas trazem para a agenda pública 
a necessidade de promover ações       
direcionadas aos grupos sociais que    
ao longo da história da humanidade 
foram alvo de cerceamentos sociais, 
tanto do ponto de vista institucional, 
quanto das relações sócio-culturais. 
Este foi o principio que orientou         
as ações da população negra,                  

Africanidades: a valorização  
dos saberes negros 

das primeiras manifestações contra      
o regime de escravização, passando 
pelos movimentos negros instituciona-
lizados entre 1920 e 1930 até               
as demandas atuais; cada um ao seu 
tempo e contextos distintos, mas         
sempre prevalecendo um ponto           
em comum de romper com a ordem 
racista que cerceia a igualdade           
de oportunidades. A escolha do campo 
educacional como um instrumento      
de compreensão e possibilidades para  
a desconstrução de práticas racistas      
e discriminatórias, parte dos direciona-
mentos das exigências antirracistas 
desde o final dos anos de 1930, que 
compilavam a necessidade do acesso   
a educação como eficaz na promoção 
das consciências negras e não-negras 
sobre a valorização da cor, da ancestra-
lidade, do papel social de sujeitos         
e a visibilidade dos saberes negros 
silenciados pela história oficial.  Nota-
se, portanto, que a proposição de ações 
objetivas na esfera educacional não       
é um tema recente no processo             
de desrecalcamento da ordem racista. 
No âmbito das legislações, em 2003 foi 
sancionada a Lei 10.639/03 que prevê 
o ensino de história e cultura africana  
e afro-brasileira como obrigatoriedade 
na grade curricular de todas as séries 
do ensino público e privado, no sentido 
de considerar como conteúdo toda       
a diversidade cultural e de saberes      

Fundamentação teórica 
que compõem a formação sócio-
histórica brasileira, e, por conseguinte 
criar espaços de valorização                 
e visibilidade desses conhecimentos  
no espaço escolar. Apontar que             
a história não é única. Ao indicar          
a propositura de conteúdos que rompa 
com o viés da história única busca-se 
romper, também, com as “práticas  
pedagógicas que discriminam                 
e cerceiam qualquer possibilidade             
de interpretar o mundo a partir                 
de outros olhares” (ALENCAR, 2010, 
p.45). A história única refere-se           
à superioridade intelectual eurocêntrica 
que se apresenta na realidade nacional 
como uma verdade, como um padrão      
a ser seguido. 
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As aulas em sala: todas as disciplinas     
e seus respectivos conteúdos. 

A oficina teve, entre outras orientações, 
trabalhos com materiais paradidáticos 
como um Livro de Cultura Geral             
e outro de Literatura e a exibição                  
de documentários.  

Aulas e oficinas formativas: Jongo; 
Saberes Negros – a palavra e a memó-
ria; Culinária: Influências africanas. 
Pesquisas extracurriculares: Mulher       
na Negra na America Latina. 



Objetivos  

Fomentar diferentes estratégias para 
contribuir com o reconhecimento          
e a valorização da cultura e história    
da população negra, africana                
e brasileira. 

Construir e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento, a fim de       
compreender a amplitude dos saberes 

negros, africanos e brasileiros:                 
matemáticos, naturais, processos históri-
co-geográficos, filosóficos, sociológi-
cos, produção tecnológica e manifesta-
ções artísticas.  

Compreender a realidade e atuar em seu 
entorno social: 

Ser capaz de organizar-se para              

O envolvimento de todas as disciplinas, 
na perspectiva inter e transdiciplinar, 
foi a base de todo o trabalho                
desenvolvido: as ciências exatas,        
humanas e biológicas e suas respectivas 
tecnologias buscaram nas suas              
especificidades contemplar                  
as demandas negras, isto é, pensou-se 
em trabalhar com a história e cultura 
africana e afro-brasileira em todas       
as esferas do saber. 

As atividades foram engendradas           
a partir de aulas teóricas e práticas, 
cujos/as professores/as orientaram           
o processo na construção dos saberes    
e os/as alunos/as foram os/as protago-
nistas da relação ensino-aprendizagem, 
assim como prevê a metodologia         
da escola. 

Seguem abaixo os conteúdos                   
em cada disciplina: 

Arte: A sabedoria griot, esculturas           
e pinturas africanas, cores                          
e seus significados. 

Biologia: O evolucionismo pensando   
a África como o berço da humanidade; 
conceito de raça pelo viés biológico, 
eugenia e o racismo científico pautado 
na superioridade biológica                        
dos (as) brancos (as). 

Educação Física: Noções                   
de corporeidade, linguagens corporais, 
noção de corpo africana; jogos como 
rituais de passagens em diferentes   
regiões da África, jogos cooperativos. 
Danças e lutas. 

Filosofia: Mitologia africana, filosofia 
clássica: influência da filosofia egípcia 
no pensamento de Platão e entre               
os primeiros filósofos gregos; religiosi-
dade e a mitologia dos Orixás, filosofia 
e os deuses africanos, eurocentrismo. 

Física: Os conceitos a partir da constru-
ção de instrumentos musicais, conside-
rando as ondas mecânicas e acústicas. 

Geografia: Artificialidade                   
das fronteiras, descolonização                 
do continente: limites territoriais            
do mapa da África anteriores a partilha 
européia entre 1880 e a Segunda Guerra 
Mundial (nas diferentes fases do imperi-
alismo europeu) fluxos e territorialida-
des dos grupos étnicos africanos; A 
cartografia da África: domínios              
e recursos naturais, população,              
economia, regionalização que divide     
a África em branca e negra; Articula-
ções geopolíticas das nações africanas. 

História: Formação dos grandes reinos; 
luta contra a ordem da escravidão            
no Brasil: as ações dos (as) protagonis-
tas africanos (as) e descendentes            
brasileiros no processo de escravização; 
As lutas contra a ordem da escravização 
no Brasil como as insurreições               
e revoltas: Cabanagem (1835-1840), 
Balaiada (1838-1841), Revolta                
da Chibata (1910) todas protagonizadas 
por lideres negros(as); organização   
social, política e econômica                      
dos Impérios e Reinos Africanos (Mali, 
Iorubá, Songai, Nubia, Benin, Benguela, 
Malês, por exemplos) anteriores             
ao início colonialismo e imperialismo. 

LEM: Influência negra                       
nos países Latinos Americanos (Dança  
e variação Linguística), discriminação 
racial / expressões idiomáticas/
Nacionalidades da África/ Gênero         
e Numero. Oralidade: apresentação          
de jornal.    

Língua Portuguesa: Língua Portuguesa 
nos países Africanos: conflitos             
de linguagem, os processos                      
de colonização e transposição                  

das línguas europeias em países       
africanos, porque povos africanos      
de determinadas regiões como        
Yorubá, Benguela ou Quimbundo não 
se considera como uma língua os seus 
idiomas, e sim como dialeto, oralida-
de, tradição griot situando a função  
da palavra, influência africana           
no vocabulário brasileiro, contribuição 
de homens e mulheres negros e negras                   
no desenvolvimento das Letras         
no Brasil.  

Matemática: Teoria dos conjuntos        
e Etnomatemática (Os desenhos          
geométricos das esculturas)                  
nos diferentes contextos sociais             
em culturais de África. 

Produção de Texto e Literatura:        
A literatura afro brasileira - autores    
e autoras negros(as) brasileiros(as),    
a Literatura em países africanos           
de língua portuguesa (Angola,             
Moçambique, Guiné Bissau, Cabo 
Verde, Guiné Equatorial, São Tomé        
e Principe). 

Psicologia: sofrimento psíquico          
do racismo; como a branquitude           
interfere no desenvolvimento               
do pertencimento racial de alunos/as 
negros/as; diferença entre racismo       
e discriminação. 

Química: Composição da matéria / 
separação de mistura. 

Sociologia: engendramento sócio 
histórico do racismo no Brasil 
(Política Eugenista, Democracia        
Racial); racismo em diferentes        
contextos históricos e em diferentes 
sociedades; pensadores(as) sociais 
negros(as) que problematizam           
as relações etnicorraciais brasileiras. 
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Metodologia 

defender interesses coletivos                  
e solucionar problemas,  

Elaborar propostas de intervenção         
na realidade, de modo que possam 
contribuir para a valorização               
e reconhecimento de outras formas    
de interpretar o mundo, neste sentido, 
valorizar os saberes negros. 
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Tive um sonho, uma visão.  

Sei que um dia muitos contarão  

este fato que aconteceu  

no ayê ou na nação...  

Na sala de aula,  

um enxame de Ibejis  

queriam informação.  

Tocaram tambor,  

fizeram a roda  

e foi enviada  

a cantiga invocação.  

Subitamente,  

apareceram a deusa do raio  

e o deus do trovão,  

que calmamente ensinaram:  

o Estatuto e a 10.639   

são Leis que complementam a da Abolição.  

Foi feito um riscado e apareceu um raio.  

Algo mágico aconteceu.  

O quadro negro brilhou no escuro.  

Ao som do trovão a Ibejada,  

que fazia barulho, silenciou.  

Compreenderam o riscado,  

aprenderam o letrado  

e o apagamento cultural,  

o racismo velado,  

com a luz do corisco,  

foi revelado. 

Epahei Oyá! 

 

Poema de Zelador Cultural Candiero 


