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RESUMO 

 

O projeto de pesquisa ora proposto possui três fases de trabalho que se relacionam diretamente 

com as abordagens pedagógicas inovadoras necessárias para a promoção da equidade racial. Na 

primeira fase da investigação, intencionamos realizar uma pesquisa com mulheres e homens 

entre quarenta e sessenta anos em países que tem o português como uma das línguas oficiais, a 

saber, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde. Na segunda fase deste estudo aplicado, produziremos um catálogo com jogos e 

brincadeiras africanas e afro-brasileiras, com o interesse de subsidiar a contínua implementação 

da Lei 10.639/03 no Brasil, preferencialmente na etapa básica da educação infantil; na terceira 

e última fase do projeto, organizaremos encontros formativos para apresentação do material 

produzido nas escolas de educação infantil das redes municipais das cidades do recôncavo 

baiano, a saber, São Francisco do Conde e Santo Amaro, encontros estes que serão analisados 

para produção de conhecimento sobre práticas pedagógicas e para o currículo da educação 

básica. Estas ações visam o fortalecimento a construção de um currículo brasileiro que leve em 

consideração as contribuições dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOPs) e, 

por conseguinte, as contribuições da população negra presente neste país, bem como reforçar a 

conexão presente entre os PALOPs e o Brasil, por intermédio da pesquisa e da produção dela 

advinda. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Walèmbwa leia kalèndi bakula ntoko za môyo ngâtu za buta mu zola ko  

Quem jamais cuidar de um bebê nunca entenderá a beleza da vida nem a de educar com amor 

– Provérbio congo (FUKI-AU; WAMBA, 2001, p. 5) 



 Este projeto entende o brincar como uma ação humana que nos acompanha durante toda a vida 

e que deve ser exercitada constantemente, como forma de mantermos vivos em nós a 

criatividade, a originalidade e porque não arriscar dizer, a esperança. Percebe-se que os 

documentos que conhecemos sobre a infância citam o brincar como atividade importante para 

manutenção desta geração (CIDC, 1989; ECA, 1990; CARTA AFRICANA DOS DIREITOS 

E BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS, 1990) e concordamos com a ideia de que, para ser criança 

e para crescer, é importante que encontrar espaço para brincar, entre as mais variadas ações que 

ela realiza em sua vida de criança. Brincar, contudo, não deve ser uma ação destinada às 

crianças pelas pessoas adultas que estão ao seu redor, mas tão somente um dos campos da 

experiência humana – e por conseguinte, uma experiência também das crianças – que deve ser 

mantido pela própria potência que o brincar encerra, pelas possiblidades de conexão com a 

inventividade, a participação social, a criação estética e artística (em suas mais variadas 

linguagens), com as relações entre pessoas, coisas, objetos, tempos e lugares, ou seja, 

defendemos o brincar como defendemos a vida em toda sua pujança. Este projeto busca 

investigar jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras com mulheres e homens entre as 

idades de quarenta e sessenta anos em países africanos de língua oficial portuguesa (PALOPs), 

a saber, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe, através da oralidade (BÂ, 2010), de modo a recuperar suas experiências brincantes; 

ao dizer, isso, estamos informando que esta pesquisa não tem o interesse de recuperar 

“brincadeiras da infância” deste grupo social, porque entendemos que o marcador etário da 

infância é relacional e pode sofrer alterações de um país ou de uma localidade para outra. A 

intenção é, ao entrar em contato com estas experiências, que podem ser de quando eram 

crianças, de quando cuidavam/viviam entre crianças ou não, elaborarmos material pedagógico 

que possa dar substrato àquilo que vemos como de fundamental importância no Brasil, que é o 

de estar continuamente criando materiais que fortaleçam práticas de implementação da Lei 

10639/2003 no Brasil. As mulheres e homens brasileiras/os que serão entrevistados/as serão 

constituídos a partir de pesquisa em conjunto com as escolas partícipes do projeto, de modo a 

dar visibilidade à comunidade escolar na elaboração de todas as fases da etapas da pesquisa e 

assim incluir os pontos de vista das comunidades, todas quilombolas, no processo inicial da 

pesquisa. Ouvir as pessoas, pessoas mais com mais tempo de vida do que nós que estamos 

realizando as pesquisas para dispor deste conhecimento e oferecê-lo fundamentalmente aos 

bebês e às crianças pequenas, mas não só para elas. A pesquisa destina-se à criação de um 

catálogo de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras que estará disponível para todas as 

pessoas, dentro e fora da escola; posteriormente à esta primeira fase, produziremos material 



pedagógico estético-lúdico e multicultural para bebês e crianças pequenas que frequentam as 

escolas de educação infantil brasileiras que frequentam a educação infantil, etapa da educação 

básica que, em documentos legais brasileiros (RCNEI, 1998; DCNEI, 2010) preconizam a 

importância do brinquedo, do jogo e da brincadeira; uma das nossas intenções também é a de 

compartilhar os resultados obtidos com os sistemas de educação dos países partícipes da 

pesquisa. Esta pesquisa visa, por um lado, dar importância ao debate teórico-crítico que as 

propostas pedagógicas de mediação estética e lúdica que abordem os conteúdos africanos e 

afro-brasileiros devem ter, posto que não devemos apenas incluir de modo simplório, aquilo 

que consideramos materiais/imagens que nos remetam ao continente africano de modo genérico 

e sem critério; além disso, nosso desejo é o de oferecer materiais que possam dar modo de ação 

para que a educação para as relações étnico-raciais aconteça desde a mais tenra idade na escola. 

Além disso, e não menos importante, a organização deste catálogo busca também proporcionar 

aos PALOPs uma contínua (re)conexão entre eles e o Brasil, reforçando a importância que há 

para nós nessa ação como manutenção da nossa própria existência, ou seja, da existência da 

população negra no Brasil. Nosso interesse nesta etapa da educação básica dá-se também pela 

urgência que sabemos ter, para a educação infantil, da disponibilização de materiais 

pedagógicos que tenham sido produzidos a partir de uma reflexão teórica, de um debate 

comprometido com a luta antirracista na educação brasileira. Os bebês e as crianças pequenas 

necessitam de ações antirracistas que sejam materializadas no cotidiano da escola, nas 

atividades elaboradas para serem feitas no parquinho e na hora do almoço e entendemos que o 

brinquedo, o jogo e a brincadeira são elementos que podem colaborar para práticas educativas 

cada vez mais inclusivas da diferença e da diversidade étnico-cultural. De posse do material 

produzido, a terceira etapa deste projeto realizará encontros formativos em duas redes 

municipais de educação, a saber, São Francisco do Conde e Santo Amaro, duas cidades do 

recôncavo baiano, território que possui uma estreita relação com a história africana e afro-

brasileira em nosso país (REIS, 1990; REIS, 2007; CARVALHO, 2015). Estes encontros serão 

realizados com as professoras de educação infantil das redes de ensino, para apresentar o 

material produzido durante as primeiras fases desta pesquisa; os encontros também serão 

acompanhados, do ponto de vista da pesquisa educacional e serão estudados – concepção, 

realização e resultados - pela equipe da pesquisa, para assim conseguirmos produzir mais 

material de pesquisa sobre abordagens pedagógicas que levem em consideração a alteração da 

Lei 10.639/03 em nossas escolas. Nossa intenção é que, ao final deste trabalho, ter um leque de 

produção teórico-prática, desde o material pedagógico que será apresentado para as redes 

municipais brasileiras como os materiais teóricos derivados de todo o processo da pesquisa 



aplicada. Estamos mirando em bebês e crianças pequenas que frequentam a educação infantil 

brasileira, mas temos a compreensão que eles também podem ser utilizados nas séries iniciais 

do ensino fundamental da educação básica, visto que esta etapa da educação também 

encontramos crianças que brincam, imaginam, inventam, criam. Assim, o que gostaríamos de 

destacar aqui é que, muito embora a ação de brincar seja algo visto como natural às crianças 

em nossa sociedade – e estejamos direcionando esta pesquisa aplicada à produção de materiais 

pedagógicos para crianças pequenas –, não entendemos que a brincadeira é ação exclusiva das 

crianças; do mesmo modo, apesar de estarmos apresentando uma pesquisa sobre jogos e 

brincadeiras no espaço escolar, atividades estas que ocorrem na escola – ainda que muitas vezes 

de modo precário – e que são vistas como recursos para a aprendizagem ou estratégias de 

ensino, entendemos que estas ações não pertencem ao espaço escolar e abarcam aspectos da 

vida social e humana que vão além de uma organização didática para apreensão de conteúdo; 

defendemos que jogar e brincar sejam atividades que devem aparecer na escola porque fazem 

parte daquilo que as crianças fazem, mas defendemos também que estas atividades não se 

limitem à escola ou às crianças pequenas; este projeto, assim, é um convite ao jogo e à 

brincadeira que pode começar na escola, mas que não deve se encerrar nela. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

FASE I:  

. Realizar escuta de mulheres e homens brasileiras/os e dos países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOPs), entre quarenta e sessenta anos, sobre quais jogos e brincadeiras 

conhecem;  

FASE II:  

. Produzir materiais pedagógicos sobre jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras a partir 

das entrevistas realizadas com mulheres e homens brasileiras/os e dos países africanos de língua 

oficial portuguesa (PALOPs), entre quarenta e sessenta anos e sob a supervisão de um grupo de 

professoras/es de educação infantil das redes municipais de São Francisco do Conde (BA) e 

Santo Amaro (BA);  

FASE III: 

. Realizar formação continuada das/os professoras/es de educação infantil das redes municipais 

de São Francisco do Conde (BA) e Santo Amaro (BA) para disseminação dos materiais 

pedagógicos produzidos na fase I da pesquisa; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 

. Registrar oralmente as memórias de mulheres e homens entre quarenta e sessenta anos dos 

países africanos de língua portuguesa (PALOPs) sobre os jogos e brincadeiras africanas e afro-

brasileiras de suas infâncias e da atualidade; 

. Organizar um catálogo de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras que possa ser 

acessível a todas as pessoas, em especial às comunidades partícipes da pesquisa;  

. Colaborar para a produção de materiais pedagógicos para a educação de bebês e crianças 

pequenas, de modo a contribuir com a permanência da implementação da alteração da LDB 

proposta pela Lei 10.639/03 no Brasil;  

. Colaborar com a formação continuada de professoras de educação infantil brasileira a partir 

de materiais pedagógicos que levem em consideração a alteração da LBD proposta pela Lei 

10.639/03;  

. Produzir material teórico sobre todo o processo da pesquisa como um todo, bem como sobre 

as ações formativas realizadas no âmbito desta pesquisa aplicada;  

. Compartilhar a pesquisa e os materiais dela derivados com os países africanos de língua 

portuguesa (PALOPs), como forma de estimular a cooperação educacional entre os países;  

. Produzir material audiovisual sobre o processo da pesquisa nos países africanos de língua 

portuguesa (PALOPs) e no Brasil;  

. Estimular a participação das crianças nas ilustrações dos materiais pedagógicos produzidos 

durante a fase II da pesquisa; 

. Auxiliar na formação pedagógica e para a pesquisa científica educacional de estudantes de 

graduação de uma universidade federal brasileira, a saber, a UNILAB. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Todas as pessoas, ao longo da vida, jogam e brincam. Esta não é uma ação apenas realizada por 

crianças, em determinados espaços ou tempos da vida, ela faz parte do cotidiano de todas as 

pessoas que vivem em grupo. “O jogo, como uma manifestação lúdica, é uma prática social na 

qual os(as) envolvidos(as) criam e recriam, constroem e reconstroem, dão significados e 

resignificados e que se desenvolvem em diferentes contextos, que não apenas o escolar” 

(BENTO, et al, 2011, p. 10217). Ao abrirmos esta seção afirmando que todas as pessoas jogam 

e brincam, compreendemos que definir jogo e brincadeira, no âmbito deste projeto, torna-se 

fundamental; lembramos porém que, segundo Kishimoto (1996), a designação de um conceito 

“não tem por objetivo compreender a realidade, mas manipulá-la simbolicamente pelos desejos 



da vida cotidiana” (p. 16). Dizemos isso porque sabemos o quanto a palavra jogo pode ser 

observada a partir de diferentes concepções e a partir de diferentes áreas, aqui, no entanto, ater-

nos-emos à sua dimensão sócio-educativa (e também pedagógica), o que para nós significa 

dizer que o conceito que escolhemos tem a pretensão de dialogar com as áreas da educação, 

sem perder de vista parte do aspecto sociológico que o termo pode evocar. Os estudos de 

Huizinga (2000), Brougère (1998) e Kishimoto (1996) são daqueles considerados fundamentais 

para a introdução no referido tema; de toda sorte, concordamos que a língua, assim como aponta 

Almeida (2018) é importante fonte de análise para produção dos conceitos aqui elencados e é 

por conta dessa afirmação que dizemos que, na lógica produzida entre nós a partir da língua 

portuguesa, o jogo e a brincadeira, em termos educativos e pedagógicos, são conceitos que 

podem se relacionar, muito embora sejam definidos, grosso modo, pela diferença que há entre 

uma atividade programada (jogo) e uma atividade lúdica livre (brincadeira), com um fim em si 

mesmo. Segundo Kishimoto (1996), a partir dos estudos de Brougère (1993) e Henriot (1983), 

podemos entender o jogo como “1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro 

de um contexto social; 2. um sistema de regras e 3. um objeto” (p. 16). A partir destas 

afirmações, utilizamos nesta pesquisa o conceito de jogo como um sistema de regras 

estabelecido socialmente a partir de linguagens específicas, a saber, aquelas empregadas nos 

grupos a que desejamos escutar (pessoas provenientes do Brasil e dos países africanos de língua 

oficial portuguesa, os PALOPs). E a brincadeira? Como já apontamos em parágrafo anterior, 

não apenas nós, mas diversas/os autoras/es vinculados/as à área da educação definem 

brincadeira como uma ação livre, que gera prazer e possui um fim em si mesma (BOMTEMPO 

et al, 1986; FRIEDMAN, 1996; NEGRINE, 1994; KISHIMOTO, 1999; ALVES, 2001; 

DOHME, 2002) e são essas ações de crianças e adultos/as que queremos registrar, com o 

compromisso de reforçar que a escola deve ser um lugar de tempo e espaço para brincar, não 

apenas de modo tolerado mas incentivado, posto que não deve ser a escola um lugar feito apenas 

estimular nas crianças um espírito animado pelo trabalho útil e produtivo (MARCELLINO, 

1989). Esse compromisso nos relembra um outro conceito que aparece sempre colado ao tema 

dos jogos e brincadeiras, o de ludicidade. Para nós, a ludicidade não é a falta de seriedade ou 

falta de compromisso. Segundo Luckesi (1998), “na vivência de uma atividade lúdica, cada um 

de nós estamos plenos, inteiros nesse momento; nos utilizamos da atenção plena, como definem 

as tradições sagradas orientais. Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma 

atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra coisa além dessa 

própria atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis” (p. 

2). Nesse sentido, buscar experiências de aprendizagens lúdicas nos parece mais lúcido porque 



nos permite viver as experiências de aprendizagem em toda sua potencialidade, visto que a 

ludicidade engloba aspectos da subjetividade humana. Este projeto não poderia deixar de fazer 

menção ao livro Brincadeiras africanas para a educação cultural, da pesquisadora Débora Alfaia 

da Cunha (2016). Este livro traz até nós um grande número de brincadeiras africanas e, entre 

elas, muitas são aquelas de países de língua oficial portuguesa. É imprescindível também para 

nós, ainda, defender o uso do termo pretagogia (SILVA, 2013; PETIT, 2015) para demonstrar 

qual a filiação teóricopedagógica a qual estamos vinculadas. Segundo Geranilde Silva (2013), 

a pretagogia foi um referencial teóricometodológico elaborado coletivamente, por mim e pela 

minha orientadora, a Dra. Sandra H. Petit [...] a Pretagogia está amparada nos valores da 

cosmovisão africana, que são: a) ancestralidade; b) tradição oral; c) o corpo enquanto fonte 

espiritual, produtor de saberes; d) religiosidade; e) noção de território enquanto espaço-tempo 

(p. 34-35). A partir da alteração da Lei de Diretrizes e Bases brasileira (LBB) produzida pela 

Lei 10639/03, documentos e livros foram produzidos em conformidade com esta alteração e 

estes também tornam-se importantes aliados para a fundamentação deste projeto, visto que estes 

materiais contém o debate que também a nós é caro neste projeto, qual seja, a educação para as 

relações étnico-raciais, que só pode ser feita quando aliamos à formação das professoras que 

lidam com crianças, a possibilidade de ter contato com materiais pedagógicos que apresentem 

a diferença não de modo estereotipado, mas sim como um convite para refletirmos sobre como 

ela pode ser um exercício para a realização da liberdade (SILVÉRIO, 2006); salientamos aqui 

as Diretrizes para a educação para as relações étnico-raciais (2004) como um destes 

documentos, assim como os livros Educação infantil: práticas promotoras de igualdade racial e 

Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, o primeiro 

coordenado por Hédio Silva e Aparecida Bento (2012) e o segundo por Aparecida Bento (2012). 

Os estudos e conceitos aqui apresentados constituem-se as bases iniciais onde se assentam 

nosso projeto, com a certeza de que este repertório se ampliará a partir da escuta dos grupos 

partícipes da pesquisa aplicada. 

 

METODOLOGIA DO PROJETO: 

Este projeto tem três fases e, ainda que usando métodos e técnicas diferentes em cada uma 

delas, pretende realizar uma pesquisa qualitativa (REES, 2008), isto porque vemos a pesquisa 

qualitativa como a perspectiva que mais se aproxima daquilo que queremos realizar nesta 

investigação, ou seja, compreender como as pessoas que participarão dela elaboram parte de 

seu mundo – aquele que desejamos conhecer e aprender – e como elas nos apresentam a ele, 

tendo 



a oralidade como porta de entrada (BÂ, 2010); segundo a autora Dilys Rees (2008), a pesquisa 

qualitativa “procura interpretar, de forma holística, o significado das experiências de uma 

pessoa, de um evento, ou de um grupo”. A pesquisa qualitativa é também aquela que nos 

permite, seguindo critérios de rigor científico, incluir a subjetividade como parte integrante das 

informações obtidas a partir das pessoas partícipes da pesquisa, não podendo retirá-la do 

contexto da pesquisa, mas sim problematizá-la, desde sua aparição no contexto da pesquisa 

como na produção da análise do material coletado. Na primeira fase desta pesquisa, é nossa 

intenção realizar entrevistas com mulheres e homens entre quarenta e sessenta anos que vivem 

nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOPS) e no Brasil sobre quais os jogos e 

brincadeiras que elas/es brincaram e/ou conhecem e que poderiam descrever/explicar de modo 

oral. O método da pesquisa consistirá em encontros virtuais (via aplicativo ou sítio online) ou 

presenciais entre as/os possíveis bolsistas do projeto, que serão as/os estudantes da UNILAB, e 

pessoas de sua família e/ou amigos/as que vivem nos PALOPs e no Brasil. Nestes encontros, 

as/s estudantes bolsistas farão perguntas dentro de uma entrevista semiestruturada, perguntas 

estas que serão acordadas previamente com a coordenação do projeto. Estes encontros serão 

gravados e posteriormente transcritos, para termos acesso ao material bruto e, com a descrição 

e análise dos jogos e brincadeiras de cada país envolvido na pesquisa, produzir um catálogo de 

jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, além de outros materiais pedagógicos 

relacionados. As transcrições podem, secundariamente, ensejar outras análises e assim, outras 

produções, como a escrita de artigos e/ou outros textos não-acadêmicos de divulgação da 

pesquisa. A quantidade de pessoas a serem entrevistadas será de 03 homens e 03 mulheres por 

país escolhido; temos sete países, perfazendo assim sete bolsistas e quarenta e duas pessoas (42) 

entrevistadas. Em caso de países com mais de um grupo étnico, buscaremos mulheres e homens 

de grupos étnicos diferentes. As/os bolsistas trabalharão diretamente com o grupo de pessoas 

pertencentes ao seu país de origem; na terceira fase da pesquisa, o número de bolsistas será 

reduzido pela metade, de modo a cumprimos o orçamento a nós destinado. Nossa intenção é 

reforçar a importância da oralidade e trazê-la como uma marca importante na construção do 

conhecimento produzido nesta pesquisa. Para valorizar a oralidade, elegemos a história oral 

(PATAI, 1989; MEIHY, 2005) como caminho metodológico porque entendemos que, assim 

como José Meihy (1996, p. 93), inicialmente, ao combinar “duas funções complementares: 1) 

a de registrar e 2) a de divulgar experiências relevantes e estabelecer ligações com o meio 

urbano que consumia as entrevistas”, a história oral não apenas promove “um incentivo para a 

compreensão e o registro da história local”, mas também nos dá subsídios necessários à 

produção acadêmica necessária ao material que será recolhido. A partir do texto de Bâ (2010), 



nossa referência primordial, munimo-nos do trabalho criterioso empreendido no campo da 

história oral para encontrar nosso grupo de “colaboradores/as” (MEIHY, 2005, p. 148) no 

trabalho de campo. A história oral que iremos dar conta é a temática, visto que nossa intenção 

é dar conta de uma parte do significativo universo que compreende a experiência humana, a 

saber, a relação dos/as colaboradores/as com os jogos e brincadeiras ao longo de sua vida. A 

segunda fase da pesquisa começa com as transcrições, que serão realizadas com base naquelas 

realizadas pelo Núcleo da Universidade de São Paulo (USP) do Projeto de Estudo da Norma 

Linguística Urbana Culta NURC/SP (PRETI, 1999), de modo a assegurarmos uma análise 

apurada daquilo que as/os entrevistadas/os disseram; de posse do material, adaptações serão 

feitas e divulgadas de modo criterioso. Após a transcrição completa das entrevistas, 

apresentaremos o material às pessoas partícipes da pesquisa, que poderão ajustar alguma 

informação que por ventura pode não ter ficado como ela pensou ter dito; esta etapa da pesquisa 

será necessária, visto que temos a intenção de realizar um catálogo com a descrição completa 

dos jogos e brincadeiras e podemos ter algum problema na compreensão das informações 

prestadas, seja por má conexão de Internet ou dificuldade na compreensão de alguma palavra 

ou expressão usada na entrevista presencial. Segundo Maria Franco (2005), a pesquisa-ação 

“deve se inspirar constantemente nas transformações e nos elementos novos que surgem durante 

o processo e sob a influência da pesquisa” (p. ) e, visto que nossa intenção é, além de atuar em 

conjunto nos espaços específicos relacionados com esta pesquisa, a saber, as escolas 

quilombolas, também produzir debates e materiais acerca desta intervenção, vemos esta 

metodologia de pesquisa qualitativa como a mais pertinente para a terceira e última fase do 

projeto. Aqui, o material coletado será organizado e compilado para dar lugar ao catálogo de 

jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras; faremos a produção gráfica, contando para isso 

com a parceria de crianças oriundas de escolas partícipes da pesquisa para confecção dos 

desenhos que irão ilustrar nosso catálogo. Ainda nessa fase, construiremos um grupo de 

trabalho com professoras da rede municipal das cidades de São Francisco do Conde e Santo 

Amaro para análise do material produzido pela equipe da pesquisa; este grupo encontrar-se-á 

quatro vezes e permitirá que professoras, presentes à escola e que mantém contato direto com 

crianças cotidianamente, possam avaliar o material produzido e colaborar com ajustes. Ainda 

aqui, crianças também serão convidadas a conhecer o material e emitir sua opinião, em 

atividades realizadas nas escolas parceiras. Nessa volta à escola, a pesquisa-ação encarregar-

se-á de trazer o universo da pesquisa aplicada para as escolas participantes do projeto, 

colocando em contato as bolsistas/pesquisadoras, comitê gestor e equipe do projeto, de forma 

a contribuir para uma formação continuada das professoras, um maior acesso das crianças à 



atividades que privilegiam a participação e a tomada de decisões, bem como a possibilidade de 

ampliar horizontes a partir dos materiais e encontros formativos organizados para esse fim. A 

terceira fase da pesquisa prevê ainda dois encontros formativos que serão realizados nas cidades 

de São Francisco do Conde e Santo Amaro, com as professoras de educação infantil da rede 

municipal das referidas cidades. Estes encontros serão para apresentação e utilização do 

material; após este momento, faremos a divulgação do catálogo em mídias e redes sociais. Os 

encontros formativos, além de apresentação do material, contarão com uma formação para as 

professoras e incluirão palestras, mesas redondas e oficinas com especialistas da área da 

educação formal e não-formal que versem sobre os temas relacionados à pesquisa. Estes 

encontros, assim como os encontros do grupo de trabalho, serão acompanhados pela equipe de 

pesquisa, para que possam incluir, no relatório parcial/final de trabalho e nas produções 

acadêmicas sobre a pesquisa aplicada, análises destas ações formativas; além disso, estas ações 

também estarão nos materiais audiovisuais que produziremos para divulgação e para estudo. O 

registro de todos esses momentos oportunizará, ainda, a produção sistemática de material de 

trabalho e pesquisa para toda a equipe do projeto, favorecendo a reflexão sobre a educação 

básica brasileira no que tange ao tema da educação para as relações étnico-raciais, fornecendo 

subsídios para o estabelecimento de relações mais próximas entre a universidade e a escola. A 

pesquisa-ação contém estes momentos de reflexão da própria condução da pesquisa, oferecendo 

a oportunidade de repensarmos seu próprio fazer com os grupos partícipes; segundo Barbier 

(2002), “todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão 

permanente sobre a ação” (p. 117); uma abordagem em espiral e cíclica – ação-reflexão-ação – 

presente nas atividades descritas nesta fase faz parte da metodologia escolhida. 
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RESULTADOS ESPERADOS DA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Após a finalização da pesquisa aplicada, desejamos:  

1. Manter contato com as pessoas partícipes da pesquisa na fase I e enviar a elas todo o material 

produzido durante as fases II e III da pesquisa;  

2. Produzir um colóquio para reflexão sobre todo o processo da pesquisa aplicada na UNILAB 

– Malês;  

3. Criar uma relação mais próxima com as escolas partícipes da pesquisa e a universidade, para 

novos projetos e atividades de extensão de todos os colegiados da UNILAB - Malês;  

4. 

Oferecer nossa participação, durante os anos letivos subsequentes, em eventos de formação 

continuada para as redes partícipes;  

5. Participar em formações pedagógicas de municípios outros que se interessem em conhecer o 

material produzido durante a pesquisa;  

6. Realizar divulgação dos materiais do projeto nas instituições parceiras com sede em 

Salvador;  

7. Manter por no mínimo mais dois anos, a produção de conteúdo para as redes sociais criadas 

para divulgação da pesquisa;  

8. Participar por no mínimo mais dois anos de eventos acadêmicos e da submissão de artigos, 

individualmente e em grupo. 
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