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Ao longo de sua existência (2003/09), o Programa de Educação
Anti-Racista no Cotidiano Escolar e Acadêmico tem buscado inovar,
apresentando e executando propostas diferenciadas de ação e de
formação pedagógica a educadores gaúchos, especialmente da região
metropolitana de Porto Alegre.  As diversas iniciativas de ações conjuntas
realizadas pelo Programa e as Secretarias Municipais de Educação têm
sido responsáveis por uma significativa transformação que vem
ocorrendo nas redes de ensino no que diz respeito à implementação dos
artigos 26-A e 70-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
As ações voltam-se para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Estão
contextualizadas e atualizadas, contribuindo para uma educação de
qualidade que valorize e respeite o negro como construtor da sociedade
brasileira e sua cultura como uma das formadoras da cultura brasileira. O
Espaço do Programa na Mostra é destinado à reflexão sobre alternativas
na construção de práticas anti-racistas e antidiscriminatórias que
propiciem a compreensão da especificidade do racismo brasileiro, a
sensibilização para identificar práticas discriminatórias e qualificação para
uma intervenção pedagógica visando a sua superação.  Os diálogos
serão embasados em questões comuns às redes de ensino no exercício
de implementação da Lei e na troca de experiências entre as Redes.  Os
debates iniciam com a apresentação de métodos de pesquisa para
mapeamento étnicorracial da comunidade escolar para conhecimento
efetivo da realidade local, com a participação de experiências de
pesquisas realizadas em Cachoeirinha e São Leopoldo. Também será
abordada a elaboração de Plano Político Pedagógico e a atuação dos
gestores para seu cumprimento, como marco regulatório da estrutura e
funcionamento da escola. As experiências pedagógicas em sala de aula
contarão com os trabalhos na educação infantil de Esteio e São
Leopoldo. As discussões envolvem a relação da Biblioteca com os
alunos, por meio das bibliotecas públicas das escolas, do município e da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  A Secretaria Municipal de
Educação de Alvorada, RS vem desenvolvendo um trabalho de
conscientização e revitalização das bibliotecas escolares. Através da
coordenação de duas professoras que se disponibilizam para assumir a
responsabilidade de direcionar o acervo literário atualizado sobre a
cultura afrodescendente nas 27 escolas do município. A atividade
destina-se a professores e educadores das redes públicas de ensino,



especialistas e profissionais de instituições diversas, pessoas leigas
comprometidas com ações que integram as políticas sociais e educativas
locais.  O palco apresentará um projeto de dança de matriz africana,
desenvolvido no município de Cachoeirinha, cujos alunos são os próprios
professores da rede municipal. É preciso conhecer e vivenciar os diversos
tipos de dança africana ou afro-brasileira no seu contexto histórico
buscando levar informações sobre o dançar descalço, os movimentos
utilizando a contração muscular do corpo explicando fisiologicamente a
provável aptidão para os esportes as danças e movimentos. Este projeto
terá como interlocutores principais outros projetos na área da dança
desenvolvidos nos municípios de Alvorada e São Leopoldo. A outra
apresentação será o monólogo ''O Navio Negreiro'', adaptado do poema
de Castro Alves, que narra a forma desumana como eram tratados os
escravizados vindos da África para a América. Os navios os traziam de
portos coloniais junto a gêneros tropicais como cachaça, tabaco e
quinquilharias. A bordo dos navios negreiros havia sempre superlotação,
negros acorrentados e colocados lada a lado, viajando por longo tempo
nos porões sem água e sem luz. As atividades serão destinadas ao
público geral do Salão, em especial professores e educadores das redes
públicas de ensino, especialistas e profissionais de instituições diversas,
pessoas leigas comprometidas com ações que integram as políticas
sociais e educativas locais e regionais.


