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INTRODUÇÃO 

 

A Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino da História da África e da 

Cultura Afro-brasileira nos sistemas de ensino, significou um importante 

marco na história da educação brasileira, pois sabemos que o direito à 

equidade, à qualidade e à permanência só é possível em uma escola que 

reconheça e valorize as diferentes contribuições dos povos que formaram o 

nosso país. 

Este ano, completados dezoito anos da promulgação da lei, observamos 

que o currículo da educação básica ainda tateia no sentido de romper com o 

monopólio dos saberes eurocêntricos. Segundo Eliane Cavaleiro (2003), o 

silêncio estabelecido nos conflitos étnicos no cotidiano da nossa sociedade é o 

mesmo que sustenta o preconceito e a discriminação no interior de nossas 

escolas. 

É muito comum no imaginário popular, uma infância desprovida de 

racismo ou preconceito. No entanto, as crianças, como nós adultos, estão 

imersas em uma sociedade racista, e reproduzem também estas práticas 

racistas. Este relato de experiência faz parte do compromisso ético, estético e 

político com um currículo que educa para a igualdade racial, propiciando às 

crianças da educação infantil, através das interações e brincadeiras, vivências 

com diferentes grupos culturais, buscando assim alargar padrões de 
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referência e identidade, além de promover experiências pautadas no respeito 

e na diversidade. 

Segundo o Plano Nacional de Implementação da lei 10.639/2003, a 

educação infantil constitui uma etapa significativa para o desenvolvimento 

humano, sendo espaço privilegiado para execução de projetos que 

reconheçam e valorizem a importância dos diferentes grupos étnico raciais 

para a história e cultura brasileiras. Neste sentido, 

 

A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações 
e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso 
aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à 
conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a 
conhecimentos avançados indispensáveis para consolidação e concerto 
das nações como espaços democráticos e igualitários (BRASIL, 2004). 

 

As infâncias são marcadas não apenas pela escuta, mas por tudo que 

experienciam e vivem corporalmente: 

 

Não se pode pensar que a criança utiliza apenas a linguagem verbal 
para se comunicar. A criança tem “cem linguagens”: o gesto, a palavra, 
o desenho, a pintura, as construções tridimensionais, a imitação e a 

música, todas são linguagens, que oferecem oportunidades para 
expressão lúdica.  
Toda criança aprende a falar primeiro por gestos, olhares e, depois, usa 
a palavra para se comunicar. Nas brincadeiras, a criança relaciona os 
nomes dos objetos e situações do seu cotidiano e, pela imitação, a 
linguagem se desenvolve. (KISHIMOTO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.2, abril a junho de 2021 

3 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

 

 

Berço do samba é aqui, felicidade!4 

 

 

Nas comunidades Piedade e Fonte Grande, também chamadas de “Berço 

do Samba” capixaba, a iniciação no mundo do samba acontece ainda na 

infância. É muito comum vermos as crianças acompanhando seus familiares 

em ensaios. Durante estes ensaios e demais festividades organizadas na 

quadra da comunidade pela escola de samba, observamo-las teatralizando a 

competição do samba enredo ou da escolha da rainha de bateria. Imitam os 

sons, os gestos e as ações e expressões faciais dos mestres de bateria e 

cantarolam os refrões dos sambas enredo. As crianças recriam em seu 

universo, o samba integrado em suas brincadeiras. Esta cultura se torna parte 

das brincadeiras de muitas crianças, tornando-as integrantes da história e 

memória do samba, tendo a maioria delas um ancestral envolvido em algum 

processo de construção da Escola de Samba. Isto faz da Escola de Samba um 

lugar de afetos e lembranças, não apenas como gênero musical, mas como 

                                       
4 Letra do samba-enredo de 2015 “Berço do samba é aqui, felicidade!”, cujo título é: “60 ANOS 
UMA ODISSEIA CARNAVALESCA DE CONQUISTAS”, de autoria de Souza, Marquinho Gente 
Bamba, Lorival das Neves, Sérgio Índio, Lucianinho, Betinho Capoeira, Luiz Carlos Costa 
Pereira, Welton e Gibson. 
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um estilo de vida que permeia o cotidiano das crianças,seus pais, tios, avós e 

vizinhos.  

O Projeto Para Sambar com as Crianças surgiu a partir do entendimento 

de que o samba é uma excelente ferramenta didática e pedagógica, capaz de 

despertar nas crianças uma forma diferenciada de leitura e apreensão das 

coisas do mundo, da valorização das belezas e do patrimônio cultural das 

comunidades Piedade e Fonte Grande. É nesta comunidade que a maioria das 

crianças reside e estuda e onde nasceu a primeira Escola de Samba do 

estado, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade5. 

O Projeto foi realizado nos Centros Municipais de Educação Infantil 

Carlita Corrêia Pereira6 e Ernestina Pessoa, localizados, respectivamente, na 

Piedade e Parque Moscoso, Vitória-ES. Buscamos como eixo de atuação, ações 

educativas de combate ao racismo e às discriminações estabelecidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 03/2004 a 

saber:  

- A valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, 
como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e 

da leitura; 
- Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural 
afro-brasileiro, visando a preservá-lo e a difundi-lo (BRASIL, 2004, p. 
20). 

 

A partir das letras dos sambas, oficinas com os baluartes7 da Piedade e 

aulas de campo as crianças produziram desenhos e textos orais, dos quais as 

professoras e equipe do projeto foram escribas, contando, à sua maneira, a 

história da Escola de Samba Unidos da Piedade. O resultado foi o livro Para 

Sambar com as crianças, lançado pela editora Cousa, acompanhado do CD 

                                       
5A Unidos da Piedade é a primeira escola de samba fundada no Espírito Santo, em 15 de 
janeiro de 1955, nos morros do centro de Vitória. Carinhosamente chamada de “A mais 
querida!”, madrinha das demais escolas de samba capixaba,Écomum ouvirmos sambas 
lendários da Piedade nas comunidades do centro e encontrar fundadores da escola fazendo 
rodas de samba, com a nova geração conversando nos becos e escadarias das comunidades. 
6A Escola de Samba Unidos da Piedade, iniciou suas atividades no quintal de dona Guiomar, 
onde hoje é localizado o CMEI. 
7Aqueles que tiveram atuação importante para uma escola ser o que é. São os pilares ainda 
vivos de uma escola de samba. 
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com as gravações das seis canções trabalhadas nas oficinas e videoclipe que 

traz em sua trilha sonora algumas dessas gravações.  

A relação intergeracional, tão presente nas escolas de samba e proposta 

pelo projeto, foi essencial, pois estabelecer relações intergeracionais é um 

aspecto estrutural nas relações humanas, pois é no embate com o outro que 

as identidades se constroem (RIBAS, 2008).  

Profissionais que não conheciam a potência educativa do lugar ocupado 

pelos CMEIs, pois infelizmente a mídia retrata esses lugares como de toda a 

ausência e violência, venceram o medo e percorreram os arredores com as 

crianças e entenderam que é possível estudar a composição étnica, a história 

da nossa capital, através das letras de sambas enredo e do patrimônio 

imaterial das escolas de samba. 

O objetivo da execução deste projeto, aqui relatado, foi o de contribuir 

com a perpetuação desta arte popular tão relevante para estas comunidades, 

despertando o interesse, a curiosidade e a valorização das memórias e 

lembranças, resgatando e preservando a história do samba capixaba e a 

história dos seus baluartes, bem como implementar a Lei 10.639/03, que 

contempla o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

valorizando a participação do povo negro nas áreas social, econômica, política 

e cultural. 

 

Foi muito legal, minha mãe leu para mim e para minha irmã de 9 anos, 
aí eu mostrei como beija a bandeira e que menino homem não pode 
estar de bermuda porque tem que ter respeito à bandeira, aí todo 
mundo viu como sou sabido tia! (depoimento de criança do CMEI EP). 

 

Acreditamos que o projeto cumpriu seu objetivo de reunir gerações e 

juntos percorrer e (re)construir memórias afetivas e efetivas. O prazer pela 

leitura foi despertado com as crianças e para as crianças, levantando a 

memória social e histórica das comunidades Piedade e Fonte Grande, 

perpetuando assim os saberes associados à arte popular e aos modus vivendi 

deste coletivo e das comunidades onde as crianças estão inseridas, assim 
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como a produção e reprodução dos valores e tradições do samba e da teia 

social que institui formas de percepção e ação na cidade. 
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