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Resumo 

 

É papel fundamental da escola e da sociedade, como um todo, tratar da questão da 

desigualdade. Não só nas instituições de ensino, mas em todos os espaços que fazem parte 

do cotidiano, enfrentam-se situações relacionadas ao preconceito em sua abrangência de 

significado. Ações negativas existem desde a época da colonização na sociedade brasileira 

e arrasta até os dias atuais, em suas mais diversas manifestações, seja de forma velada, 

contidas, mas sempre pontual ou quer explicitamente por meio de verbalizações 

pejorativas e atitudes desprezíveis. Não apenas o preconceito relacionado a questão racial, 

mas estende-se a questões sócio econômicas, de gênero entre várias outras. A Constituição 

Federal de 1988 se fundamenta na promoção do bem comum, sem que haja preconceitos 

de qualquer origem, cor, raça, sexo, idade e/ou nenhuma outra maneira de discriminação. 

Diante dessa perspectiva o artigo 205, rege que a educação é um direito de todos, para o 

total desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, 

e se é Lei precisa se fazer cumprir. Partindo do pressuposto que é na escola que parte das 

relações de formação do sujeito são estabelecidas,  executou-se o projeto  "AFRICANDO: 

O RESPEITO AS DIFERENÇAS ATRAVÉS DA ARTE /AS   RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS NO ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA " , com o objetivo de 

promover e equidade entre os seres humanos, levar o conhecimento mais aprofundado da 

cultura afro, a valorização das diversidades e o respeito aos seres humanos. A metodologia 

utilizada foi a realização de oficinas artesanais, desenvolvidas de maneira interdisciplinar. 

As oficinas aconteceram em ambientes diferentes de acordo com a necessidade. A 

Pesquisa estendeu-se sobre a Lei 10639 ,da obrigatoriedade do ensino da cultura Afro nas 

escolas,a análise do portfólio realizado pela professora de história ,sobre fatos importantes 

desde a vinda dos negros para o Brasil, grupos que vieram, exploração até a libertação dos 

escravos.  De acordo com o interesse e as curiosidades dos discentes, aprofunda um pouco 

mais sobre a cultura afro (Cores do afro-reggae, penteados, músicas, comidas, 

características físicas e culturais, quilombo...), análise e interpretação de mapas,e 

posteriormente realização das oficinas. As oficinas aconteceram em ambientes diferentes 

de acordo com a necessidade. A pretensão é que a cultura negra seja valorizada e 

divulgada na escola pública, em respeito as pessoas que fazem parte das  raízes da 

população brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Com a obrigatoriedade do estudo da cultura afro nas escolas, através da Lei 10639/2003, 

viu-se a necessidade de aprofundar os conhecimentos dos professores sobre a temática, 

através de um Curso de Formação Continuada para Professores da Educação Básica sobre 

as Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana - 

UNIAFRO, ministrado pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, em 

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação – FNDE e Prefeitura 

Municipal de Montes Claros, com carga horária de 180 horas , onde foram inscritos 

diversos professores . No curso, foram desenvolvidas temáticas em destaque, durante um 

semestre e que se encerrou em Novembro de 2013, com a culminância de oficinas, e 

apresentação dos Projetos de Intervenções Pedagógicas, pesquisados, produzidos e 

desenvolvidos em algumas escolas públicas da cidade de Montes Claros- MG, Brasil. O 

projeto se fundamenta em relatos de experiências, laboratório de observações em escolas 

públicas, onde atuam docentes e discentes multipluriculturais, análise de textos e 

seminários do curso UNIAFRO. Os trabalhos foram realizados em grupo, com pesquisa 

sobre o PPP da escola onde o projeto foi realizado, pesquisa bibliográfica a fim de obter 

uma base teórica a respeito da discriminação racial e social de acordo com a visão de 

autores que tratam da temática e da Legislação Federal, para a realização de oficinas e  

exposição.  

Atualmente o debate sobre questões raciais tem ocupado diversos cenários sociais, pois 

trata-se de uma abordagem emergencial, valorização da história e cultura afro-brasileira e 

africana, assim como a promoção de políticas de ações afirmativas nesse sentido. A 

educação tem missão fundamental neste processo, para a promoção da igualdade e do 

respeito às diferenças de toda ordem, contribuindo para fortalecer a identidade do povo 

brasileiro valorizando sua raiz, sua cultura e sua história. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, onde afirma que “A escola deve ser o lugar onde os alunos 

desenvolvem a arte do diálogo” *(Fragmento do documento CIDADANIA – Por uma 

Educação não discriminatória de jovens e adultos – ETNIA/RACIAL). Acredita-se que 

cabe a escola a missão de elucidar os valores morais, a escola deve ser um lugar onde os 

valores são pensados, refletidos e efetivados, e não meramente impostos (“ promover a 

equidade entre os seres humanos, levando o conhecimento mais aprofundado da cultura 

afro, a valorização das diversidades e o respeito aos seres humanos, através de oficinas 

artesanais, que serão desenvolvidas de maneira interdisciplinar”). A  escola deve 

propiciar momentos de diálogos instrumentalizando os fazeres docentes para que o ensino 

seja realmente de qualidade e significativo para a formação moral dos alunos. 

 

Há uma grande dificuldade em trabalhar com alunos nessa faixa etária, os apelidos e 

brincadeiras preconceituosas são uma constante, sejam apelidos com relação a cor , ao 

gênero, a estatura física entre outras. Mesmo tentando trabalhar as questões de diversidade 

e inclusão, ainda encontram  situações onde os alunos alteram, as vezes os pais vêem até a 

escola para intervir , a direção tem uma postura interessante de conversar com os alunos 

juntamente com a família, mas sempre é uma situação difícil, é preciso tentar fazer com 

que as crianças que tenham essas atitudes, se sintam numa situação inversa para 

compreender. Segundo o professor AKKARI, em mini-curso ministrado no Seminário 

Internacional das Diferenças em Educação (UFJF), essas atitudes são apenas brincadeiras 

momentâneas e não há necessidade de tanta essencialização, para que o fato não seja visto 

com tanta importância e de acordo com o próprio relacionamento dos adolescentes, caia 

no esquecimento. 
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HISTÓRICO 

 

No BRASIL foi criada a Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 alterando a Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a fim de 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Somente agora, quase dez anos depois é 

que as coisas começam a se transformar em realidade. UNIAFRO, onde 1400 professores 

das escolas públicas tem oportunidade de conhecer um pouco mais da História , da Lei e 

da prática , para em sala de aula amenizar os problemas relacionados a questão do Negro 

em no Brasil.  

Trezentos anos de escravidão  dos povos africanos no Brasil ,representada pela crueldade, 

regime social de sujeição do negro e utilização de sua força, explorada para fins diversos, 

como propriedade privada do homem branco, criaram problemas bem mais sérios e 

profundos do que  se possa  imaginar. Nos dias atuais, mesmo comprovada a enorme 

desigualdade pelos índices socioeconômicos oficiais entre brancos e negros, ela continua 

ser fortemente ignorada pela cultura “branca”. Quando se trata da “dívida social” ela é 

generalizada para todos os segmentos da população do país, esquecendo-se de seu 

principal credor, a população negra. Pior ainda é que  qualquer movimento que tencione  

liquidar esse injusto contraste social é logo tachado de discriminação contra  os brancos. A 

história revela claramente qual é o segmento injustiçado e  desprezado  em nosso país, 

com quem, afinal, toda a população contraiu a sua “dívida social”.  

 A abolição da escravatura não foi seguida, o parcelamento da propriedade com entrega de 

terras aos escravos, nem se providenciaram escolas de artífices e de educação. Substituiu-

se, apenas, o escravo pelo mal assalariado, dentro do mesmo sistema cultural escravagista. 

“Deixaram-no estiolar nas senzalas, de onde ausentara o interesse pela sua antiga 

mercadoria, pelo gado humano de outrora. Executada assim, a abolição era um agonia 

atroz. Dar liberdade ao negro, desinteressando-se, como se desinteressando  absolutamente 

de sua sorte, não vinha a ser mais que alforriar os senhores”, como bem disse Rui Barbosa.  

Se o fenômeno de tentativa de “ embraquecimento” - a imitação do dominante     branco- 

do negro é bem conhecido, há de se considerar o outro lado da moeda, a     atitude superior 

do branco, a desqualificar instintivamente o negro, gerando graves  conseqüências, 

impedindo a inclusão do negro na sociedade brasileira.  Assim, embora as estatísticas 

demográficas do IBGE mostrem que os “negros e  pardos” compõem pelo menos a metade 

da população do país. Em 1971, na data de 20 de novembro foi utilizada, pela primeira 

vez, para simbolizar a luta da comunidade negra brasileira por mais espaço e respeito, no 

sentido pleno da palavra. Esse dia, escolhido a dedo, é uma homenagem a Zumbi — o 

líder mais importante do famoso Quilombo dos Palmares —, que morreu em 20 de 

novembro de 1695. Encravado nos sertões de Alagoas em pleno século XVII, o quilombo 

enfrentou, durante aproximadamente 100 anos, a ira e a violência de portugueses 

proprietários de terras e de bandeirantes contratados para exterminar os arraiais de 

Palmares. Abrir espaço em uma sociedade que ainda se vê como branca e européia, apesar 

da enorme miscigenação, é uma batalha que negros e índios, em especial, ainda têm de 

travar todos os dias, todas as horas. Nesse sentido, as homenagens a Zumbi são muito 

importantes e, ao serem somadas a atitudes concretas como a promulgação da Lei 

10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas 

escolas, poderão fazer aflorar reflexões no mínimo interessantes na sociedade brasileira.  

Sancionada em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi responsável pela libertação de cerca 

de um milhão de escravos ainda existentes no País. Representou a longa campanha 
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abolicionista de mais de 380 anos de lutas. No entanto, aos ex-cativos não foram 

assegurados os benefícios dados aos imigrantes, que tiveram a proteção especial do Estado 

Imperial e mais tarde da República. Foram mais de 122 anos desde a abolição, sem que 

nenhuma política pública propiciasse a inclusão dos negros na sociedade, os quais são 

cerca de 52 % da população brasileira.  A primeira lei que busca fazer com que o Estado 

brasileiro inicie a longa caminhada para a construção da igualdade de oportunidades entre 

negros e não negros só veio a ser sancionada, em 2010, depois de dez anos de tramitação. 

Trata-se do Estatuto da Igualdade Racial, que oferece as possibilidades, através da 

incorporação das ações afirmativas ao quadro jurídico nacional, de reparar as 

desigualdades que experimentam os pretos e pardos. Este segmento que compõe a nação 

tem em sua ascendência, aqueles que com o trabalho escravo foram responsáveis pela 

pujança do capitalismo brasileiro, bem como são contribuintes marcantes da identidade 

nacional. Ressalte-se que não há correspondência na apropriação dos bens econômicos e 

culturais por parte dos descendentes de africanos na proporção de sua contribuição para o 

País.  

Atualmente, 1826 comunidades quilombolas estão certificadas, 121 títulos emitidos, 149 

relatórios técnicos de identificação e delimitação estão prontos. As áreas ocupadas pelos 

quilombolas, cerca de 2 milhões de hectares, são destinadas a sua reprodução cultural e a 

sua subsistência. Nelas não há desmatamento. Os quilombolas não estão associados à 

grilagem, esbulho ou invasão de terras. Políticas públicas para fixá-los no campo é a 

garantia de paz e de crescimento ordenado das cidades. Segundo estudos, as terras 

agricultáveis no Brasil  somam perto de 360 milhões de hectares. Ou seja, o que os 

quilombolas ocupam é o simbolismo da resistência histórica, em face da escravidão.         

No início do Século XX, um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa, 

afirmou em seu poema Mensagem que “Deus quis que a Terra fosse toda uma, que o mar 

unisse e já não separasse”.  

Hoje, no mundo globalizado, alguns podem até dizer que a Terra já é uma, mas, ainda, não 

se tornou una. Una em sua diversidade. Una em generosidade ante a diferença.   Muitos 

anos depois, outro célebre português, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, nos trouxe 

um dos mais lúcidos ensinamentos, segundo ele, devemos lutar pela igualdade toda vez 

que a diferença nos inferioriza, mas também devemos lutar pela diferença toda vez que a 

igualdade nos descaracteriza?  

Zumbi e tantos outros negros, célebres ou anônimos, tiveram que mostrar ao mundo o 

valor da diferença pela luta e pela dor. Hoje mostramos ao mundo o valor da diferença 

pela estética e pelo pensamento, por nossa arte, nossa palavra, nosso argumento e por 

nossas criações e contribuições ao mundo.  

No Brasil, a história de seus conflitos e problemas envolveu bem mais do que a formação 

de classes sociais distintas por sua condição material. Nas origens da sociedade colonial, o 

nosso país ficou marcado pela questão do racismo e, especificamente, pela exclusão dos 

negros. Mais que uma simples herança de nosso passado, essa problemática racial toca o 

nosso dia a dia de diferentes formas.  

Em nossa cultura poderíamos enumerar o vasto número de piadas e termos que mostram 

como a distinção racial é algo corrente em nosso cotidiano. Quando alguém auto-define 

que sua pele é negra, muitos se sentem deslocados. Parece ter sido dito algum tipo de 

termo extremista. Talvez chegamos a pensar que alguém só é negro quando tem pele 

“muito escura” . 

.  
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CONTEXTO 

 

Respeito as diversidades, foi  tema escolhido para a realização de um projeto   em uma 

escola pública no município de Montes Claros, pólo universitário,segundo maior 

entroncamento rodoviário do país; cidade da arte e da cultura; com aproximadamente 400 

mil habitantes, situada no Norte do estado de Minas Gerais. Com uma economia 

diversificada, o município possui entre  várias atividades um comércio movimentado, que 

abastece grande parte das cerca de 150 cidades situadas na sua região de abrangência. 

Com grandes empresas, entre elas 04 grandes fábricas do grupo têxtil COTEMINAS; uma 

unidade da LAFARGE, grupo francês líder mundial em materiais de construção; a maior 

fábrica de leite condensado do mundo, pertencente ao Grupo Nestlé; a multinacional 

Elster; a Vallé Nordeste e a Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa líder no mercado 

de insulina. Possui um dos maiores e melhores conservatórios de música do País, por onde 

já passaram mais de 30 mil alunos. O folclore rico é tema de um festival internacional que 

todos os anos recebe grupos de vários países e tem seu ápice nas tradicionais festas de 

agosto, que colorem as ruas da cidade, com os catopés, marujos e caboclinhos.O 

calendário de eventos atrai muitos turistas, com destaque para a exposição agropecuária 

regional, uma das maiores de Minas Gerais; a FENICS – FEIRA NACIONAL DA 

INDUSTRIA; O FESTIVAL NACIONAL DO PEQUI E O CARNAMONTES.MONTES 

CLAROS foi emancipada no século XIX, e a região da praça da Matriz , era onde as 

pessoas das fazendas se reuniam para as celebrações domingueiras, alguns casarões foram 

tombados e outros destruídos, o mercado era em outro lugar,  há bastante tempo, 

a indústria e o comércio são importantes atividades econômicas, sendo considerada um 

polo industrial regional. Atualmente é formada por dez distritos, sendo que é subdivida 

ainda em cerca de 200 bairros e povoados. Conta com diversos atrativos naturais, 

históricos ou culturais, como os Parques Municipal Milton Prates, Guimarães Rosa e 

Sapucaia, que são importantes áreas verdes, e construções como a Catedral de Nossa 

Senhora Aparecida e a Igrejinha dos Morrinhos, além dos vários sítios arqueológicos. 

Existe hoje também o Parque Estadual da Lapa Grande, uma reserva natural, área de 

preservação. 

O local onde foi realizado o  projeto foi a  Escola Municipal Dominguinhos Pereira 

inserida no  CAIC ( Centro de Atenção Integral à Criança ), Antônio Alves Santos, situado  

à Avenida  Queluz,  SN,  Bairro Maracanã, periferia urbana,  setor sul da cidade, consta de 

Ensino Fundamental, 1 , e 2 Ciclos, Tele Sala (Pré Vestibular), suplência do 1º ao 8º ano, 

atende os bairros Maracanã, D Gregória, Ciro dos Anjos, Alte rosa, Nossa Senhora das 

Graças, Vila Greice, Santo Inácio I e II , São Judas I e II, Vargem Grande, Jardim São 

Geraldo, Conjunto Chiquinho Guimarães, Vila Campos e Cristo Rei. O nome da Escola 

Municipal Dominguinhos Pereira, é uma homenagem a um lavrador  (11-1891 -12-1954), 

fazendeiro, proprietário da Fazenda Serra Velha, no vale São Norberto, onde hoje se 

chama Santa Maria, Riacho Fundo.A Escola Municipal Dominguinhos Pereira, que 

recebeu esse nome foi fundada na Fazenda Santa Maria, como escola rural de 1993, em 

1994 foi desativada , em 1995 passou a funcionar como escola urbana, no CAIC Antônio 

Alves Santos para atender subprogramas da Educação Escolar (entidade mantenedora  

Prefeitura Municipal de Montes Claros)..Durante o período de sua implantação eram 

poucos bairros localizados em seu entorno, estes foram formados no decorrer das décadas,  

alguns por vias regulares de loteamento urbano, outros  provenientes de áreas invadidas e 

alguns foram escolhidos para implantação de conjunto habitacional (Diversificação do 

nível sócio econômico).  

A região é bem servida de saneamento básico, energia, asfalto, meios de transporte, PSF, 

Posto Policial e um comércio bastante diversificado.  De acordo com a Lei Federal o 
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CAIC Antônio Alves dos Santos, possui uma gestão compartilhada entre o poder público e 

a sociedade civil (comunidade e entidades colaboradoras). Atualmente a escola conta com 

PRONAICA - Programa Nacional de Educação Integral a Criança e ao Adolescente. E os 

cursos oferecidos, se estendem aos alunos e  familiares. ASPIRAÇÃO DA ESCOLA:Abrir 

caminhos que partam de práticas educativas.Conduzir ao sucesso, ao desenvolvimento, a 

responsabilidade social, ao conhecimento.Vivenciar valores de cooperação.. 

RAZÃO DE SER DA ESCOLA:Concretizar a missão humanizadora da formação do 

aluno,Administrar o coletivo pedagógico ,Propiciar o desenvolvimento individual dentro 

do coletivo. PERFIL:As turmas são relativamente interessadas, organizadas e 

questionadoras. As grandes dificuldades são problemas vivenciados por toda a sociedade, 

violência, questões econômicas, drogas, famílias desestruturadas. O Número de 

profissionais :146. Número de turmas: 44,Número de alunos:1196 .Foi O respeito as 

diferenças, detectado por professores como uma necessidade, haja vista que as situações 

que envolvem apelidos discriminatórios e preconceituosos, são muitos e dependem de uma 

intervenção, a fim de melhorar as relações inter- pessoais. 

Não se pode permitir que essas situações permaneçam enraizadas nessas crianças até a 

fase adulta ,devem ser formados adultos sem preconceitos. “Como contribuir no combate 

às desigualdades sociais  através da arte?  [...temos um  grande trabalho  a ser realizado no 

campo da arte e da cultura, assim como tantos outros. Precisamos aprender urgentemente a 

conjugar diversidade com reconhecimento e respeito  ás diferenças...]. (NELSON,Olokafa 

Inocêncio). 

 

COMO CONTRIBUIR NO COMBATE À DESIGUALDADE SOCIAL ATRAVÉS DA 

ARTE? 

 

Com o objetivo de que os alunos compreendam o processo de discriminação étnico-racial  

e social no ambiente escolar a partir dos próprios colegas de cor negra matriculados na 

escola, que sofrem preconceitos  tanto no espaço escolar (Escola Municipal Dominguinhos 

Pereira) quanto no âmbito  familiar, foram feitos questionamentos, pesquisas e planejadas 

oficinas sobre o tema. Os objetivos específicos eram Identificar os problemas que 

configuram discriminação ou preconceito; conhecer as principais causas da discriminação 

étnico-sócio-cultural que o povo negro sofre no ambiente escolar e na sua vida cotidiana; 

Pesquisar o grau de aceitabilidade da negritude e das desigualdades sociais do aluno e 

entre  os colegas da escola sofrem no seu convívio social diário; Promover reflexões e 

atitudes que demonstram aos profissionais da educação, pais e alunos, a importância das 

ações que valorizam os negros, a nossa realidade e as diferenças sociais e as possibilidades 

de mudanças no Brasil; Demonstrar o racismo como um dos graves problemas de nossa 

sociedade, sensibilizando os alunos e pais/e ou responsáveis para uma mudança de postura 

diante da discriminação.  

Tendo em vista as dificuldades para compreender  o processo de discriminação étnico-

racial  e social no ambiente escolar encontrada nas relações em sala de aula, fez-se  

necessário  acompanhamento da problemática que os alunos de cor negra sofrem no seu 

convívio social diário, tanto no espaço escolar (Escola Municipal Dominguinhos Pereira) 

quanto no familiar. 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim de obter uma base teórica a respeito da 

discriminação racial e social de acordo com a percepção de autores que tratam da temática 

e da Legislação Federal, análise de textos e seminários do curso UNIAFRO, trabalhos em 

grupo, pesquisa sobre o Projeto Político Pedagógico - PPP da escola  onde ocorreu a  
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aplicação do projeto. Num  momento posterior, realizaram-se oficinas e exposições, onde 

os professores participantes da aplicação do projeto fundamentaram  em relatos de 

experiências, laboratório de observações com os discentes e docentes da Escola Municipal 

Dominguinhos Pereira. As oficinas foram utilizados como procedimentos para 

desenvolver  o projeto AFRICANDO: O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS ATRAVÉS 

DA ARTE /AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ENSINO DA CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA . 

 

 

AÇÕES 

 

A participação em um SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS DIFERENÇAS EM 

EDUCAÇÃO , realizado na cidade de Juiz de Fora , na primeira semana de Setembro, 

com a produção e apresentação do artigo,” INCLUSÃO  SOCIAL, DIREITO DE TODOS, 

DEVER DA SOCIEDADE CIVIL E DO ESTADO”, e a participação em um mini-curso : 

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES, ministrados pelo 

Professor  Dr. Abdeljalil Akkari (Universidade de Genebra) e pela Professora  Dra. 

Mylene Cristina Santiago (UFF) tratou das temáticas constantes do livro Educação 

Intercultural: desafios e possibilidades, obra dos professores organizadores do minicurso. 

O seguintes temas, O Interculturalismo no Brasil, As diferenças e identidades no cotidiano 

escolar. A marginalização das abordagens interculturais nas Políticas Educativas, A 

valorização da diversidade cultural em uma escola regulada pelos padrões e resultados, As 

convergências da educação intercultural e inclusiva, O Racismo e discriminação: desafios 

culturais e educacionais, As ações afirmativas no ensino superior, A educação em uma 

perspectiva transcultural, Desafios contemporâneos da educação intercultural, foram 

assuntos debatidos nas oficinas, que muito contribuíram para enriquecer ainda mais o 

evento , que tratando de  temáticas atuais e novas perspectivas  teve a iniciativa, para 

coroar os 20 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diversidade – 

NEPED/UFJF – que congrega diferentes grupos de estudos e pesquisas interessados nas 

discussões em torno das temáticas das diversidades em articulação com a Educação  muito 

contribuíram para o desenvolvimento desse projeto. Foram objetivos do evento 

compartilhar e problematizar com os grupos de Pesquisas e Estudos  os conceitos e 

concepções de Diversidade, Diferenças e Educação e discutir teorias, que vêm 

desenvolvendo os caminhos abertos como desafios e potencialidades para novas 

pesquisas; possibilitando o intercâmbio científico entre os grupos envolvidos, entre os 

pesquisadores de outros grupos no Brasil e outros países e dos grupos/pesquisadores com 

o público alvo em torno de novos conhecimentos ;oportunizando o encontro dos 

participantes com as experiências didático-metodológicas e as discussões epistemológicas 

e divulgar as produções bibliográficas construídas nos grupos do NEPED que se 

encontram no site http://www.ufjf.br/eventoneped/1o-side-anais/. 

De acordo com o interesse e as curiosidades dos alunos, aprofundou-se um pouco mais 

sobre a cultura afro(Cores do afro-reggae, penteados, músicas, comidas, características 

físicas e culturais, quilombo,...), análise de  interpretação de mapas,e posteriormente 

realização das oficinas. 

A primeira etapa do projeto foi uma aula expositiva dialogada com as turmas de 7ºs anos 

09, 10, 11, 13 e 8º ano 06, sobre os problemas enfrentados em sala de aula , brigas, 

xingamentos, tendo como ponto principal,  “ brincadeiras” de mal gosto, onde  colegas são   

chamados  de PRIMATA e de outros termos racistas. Depois do bate papo com as turmas , 
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percebe-se que são várias as brincadeiras ofensivas e que a grande maioria está 

relacionada a questão da raça/ou etnia (apelidos...). 

A medida que as investigações foram realizadas em sala de aula , a participação em 

seminários , oficinas e leituras do curso,o enriquecimento do conhecimento ,foi 

despertando ainda mais para o tema a ser desenvolvido no projeto.  Na turma do 7º ano 09, 

os alunos despertaram o interesse pelas origens das cores do Olodum e do Reggae (verde , 

amarelo, vermelho e preto )e seus significados espirituais e materiais, religião Rastafári, 

mortos nas guerras, Bandeira da Etiópia e Jamaica, onde 98% da população é de origem 

africana, , questionaram ainda sobre a ligação de Bob Marley com o ritmo musical do  

reggae, com o uso da maconha, aprofundando então sobre as letras de reggae que trazem a 

paz, o amor, a harmonia e a liberdade, acompanhada de um som arrastado ao toque de 

tambores no reggae raiz e as mudanças nesse ritmo e influência sobre os jovens 

especialmente na década de 70. Depois dos estudos, os alunos escolheram desenvolver 

uma oficina sobre penteados afro, descobriram que em Salvador BA, existe um local onde 

os afro descendentes fazem questão de ensinar as tranças para que não morra essa cultura . 

Comprou-se fitas das cores acima citadas, os alunos levaram pentes, escovas. e a turma 

teve uma aula bem divertida, onde além dos penteados fizeram pulseiras , reafirmando na 

escola a importância de tudo isso para a cultura brasileira. A oficina foi registrada com 

fotografias durante a sua realização. Outros professores que se interaram do assunto, 

curiosos, questionaram e parabenizaram ao ver o resultado do nosso trabalho nas redes 

sociais. O 7º ano 11, demonstrou entusiasmo por uma dramatização, então, lembraram 

com detalhes dos problemas vivenciados pelo CHRIS no episódio I, em grupo 

reescreveram as cenas, pensaram no ambiente para a criação do cenário, começaram os 

ensaios para a escolha dos melhores atores para o teatro.As questões vivenciadas pelo 

Chris, onde ele é o responsável por tudo de errado que acontece em casa, sendo o irmão 

mais velho,é bastante comum os alunos vivenciarem o mesmo em suas famílias, a questão 

da Lei de reservas de acentos nos ônibus, a questão do controle de gastos dos pais que 

também é muito comum em famílias de classe média baixa, e especialmente sobre o 

preconceito, vivido nos grupos sociais do episódio.O teatro foi ensaiado, alguns objetos 

foram confeccionados para a peça, e o fato de o episódio se passar nos Estados Unidos, 

levantou ainda a discussão sobre a oportunidade de um negro ser o presidente da maior 

potência hegemônica mundial, Barak Obama, presidente dos Estados Unidos da América, 

descendente de povos africanos. 

No 7º ano 10, os alunos optaram por trabalhar música e dança africana, alguns alunos 

pesquisaram com o professor de dança, baixaram da internet e levaram para que a turma 

pudesse escolher e descobrir o significado da letra da música, falaram um pouco sobre 

capoeira, samba, instrumentos musicais, sobre os negros que fugiam para os Quilombos, 

citaram novelas de época, senzala, tronco e diferentes trabalhos realizados pelos escravos.  

A dança foi ensaiada por um grupo de alunas que fazem parte do balé da escola. Os alunos 

do 7º ano 13 realizaram as oficinas após uma pesquisa sobre a miscigenação que teria 

formado o povo brasileiro, compraram bonecos e os caracterizaram de acordo com o que 

pesquisaram e aprenderam sobre os índios nativos, portugueses, colonizadores e negros 

que foram escravizados e descobriram o resultado que foram os mulatos, cafuzos e 

mamelucos que são a grande maioria do povo pardo do Brasil. No 8º ano 06, os alunos 

despertaram o interesse por conhecer um pouco mais da culinária africana( ou de origem 

afro), pesquisaram receitas, ingredientes utilizados no preparo, e especialmente a origem, 

em que países surgiram.Após a pesquisa  em um blog que tratavam do assunto de maneira 

mais detalhada, os alunos organizaram uma coletânea de receitas, escolheram duas delas 

que foram realizadas pelos alunos ,as duas doces, o bolo, o de Ananãs e o Quindim de Iaiá, 

levaram os ingredientes necessários. Não escolheram nenhum prato salgado, pois os 
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mesmos eram picantes e feitos com especiarias pouco utilizadas em nossas refeições, 

como gengibre, páprica , pimenta óleo de dendê e outros.Nem tudo aconteceu exatamente 

como o planejado, devido a alguns imprevistos de última hora recursos materiais 

humanos, falha na interpretação da receitas , mas toda a turma teve a oportunidade de 

degustar , apesar de nem todos terem aprovado o sabor. Foram feitas observações como a 

cor dos pratos e o quão rico os alimentos usados por eles, e os alimentos mais fortes fazem 

com que os negros sejam mais fortes. Descobriram que a feijoada é um mito criado, que os 

portugueses já faziam, só que com o feijão branco, assim como o côco já era muito 

utilizada nas sobremesas portuguesas. 

A respeito da cor negra dos africanos, aprenderam que a melanina é uma forma de defesa 

do organismo para proteger a pele do sol. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o processo, desde a discussão sobre os apelidos pejorativos usados em sala de aula, 

que geram conflitos, a análise de vídeos, as observações feitas pelos alunos, a  pesquisa 

sobre a Lei 10639, a construção da árvore genealógica, interpretação dos mapas, 

realização das oficinas e exposição do resultado alcançados, foram avaliados. Os Recursos 

utilizados para a realização do projeto  foram Vídeo, Mapas, Linhas, pente, materiais para 

a encenação da dramatização , computador , internet, receitas, espaço de culinária, 

biblioteca, câmera digital, pen drive,  folha chamex, lápis de cor, tinta, impressão e outros. 

Os Procedimentos utilizados foram: Imagem provocativa Vídeo/Discussão/Aula 

dialogada- Preconceitos que sofrem na escola e na sociedade/Pesquisa no laboratório de 

informática sobre a África-Mapas sobre a viagem da África ao Brasil/Continente africano 

Gráficos do IBGE etnias/trabalho em grupo/Relatórios/Caderno de visitas /Produção de 

textos/Palestras/Dramatizações/Exposição de materiais/Oficinas . 

Além dos assuntos explorados nas oficinas, foram discutidos no decorrer do trabalho( 

tráfico, Corrida de São Silvestre (vencedores), Deserto do Saara, Riquezas, Pirâmides do 

Egito, Islamismo, Homo sapiens, Petróleo, Rio Nilo). O  trabalho se estendeu a outras 

turmas da escola, os conflitos em sala de aula estão reduzindo, os problemas de 

preconceito  estão sendo contornados com maior facilidade, a própria aceitação da cor e da 

origem por parte dos alunos está sendo vista com outros olhos. As oficinas foram 

realizadas em ambientes diferentes de acordo com as necessidades, sala de aula, 

biblioteca, sala de culinária, auditório, pátio  e dependiam de recursos variados. 
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