FORMAÇÃO DE REDES INTERMUNICIPAIS
DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A
IGUALDADE RACIAL NAS REGIÕES
METROPOLITANAS

História e propostas de uma
iniciativa em andamento

1ª JORNADA DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A
IGUALDADE RACIAL NA BAIXADA FLUMINENSE
• 20 a 22 de Março de 2009 / São João de Meriti –
Baixada Fluminense – RJ
• Coordenação: Se Essa Rua Fosse Minha com apoio do
UNICEF
• 300 a 350 gestores, professores e estudantes das redes
municipais dos 13 municípios da RM-RJ / SEPIR / MECSECADI / Secretaria Estadual de Educação - RJ
• ONGs/ Pesquisadores, artistas e militantes do
Movimento Negro.
• Objetivo: lançar as bases para a formação e
operacionalização de uma Rede Intermunicipal de
Aprendizagem para a Igualdade Racial.

DESDOBRAMENTOS da 1ª
Jornada
31 de agosto de 2009:
Reunião, no Paço Imperial, no centro do Rio
de Janeiro, dos Secretários Municipais de
Educação da RM-RJ com André Lázaro,
titular da SECAD e representante da SEPIR,
para reflexão sobre a formação e
operacionalização da Rede Intermunicipal
de Aprendizagem para a Igualdade Racial.

OBJETIVOS DA REDE INTERMUNICIPAL DE
APRENDIZAGEM PARA A IGUALDADE RACIAL
1 – FORMAÇÃO e CAPACITAÇÃO

Articulação e capacitação de gestores e professores
(formador/multiplicador) para fortalecimento das atividades em salas de
aulas e dos projetos pedagógicos para implementação das leis 10639/03 e
11.645/08 no currículo das redes municipais e estadual de ensino.
2- PROTAGONISMO JUVENIL

Formação, capacitação e estímulo a movimentos e grupos de jovens que,
através de arte e cultura, numa perspectiva de maior participação na gestão
escolar, atuam contra o racismo e pela valorização da igualdade e
diversidade racial.
3- INCIDÊNCIA POLÍTICA

Mobilização de organizações da sociedade civil, conselhos e
coordenadorias de igualdade, racial visando o fortalecimento das políticas
públicas de promoção da igualdade racial e de luta contra o racismo e todo
tipo de preconceito que impacta a vida e a educação de crianças e
adolescentes.

PRODUTOS (ESPERADOS) DA REDE INTERMUNICIPAL
DE APRENDIZAGEM PARA A IGUALDADE RACIAL

• Quatro encontros trimestrais por ano com as
equipes pedagógicas das secretarias municipais
de educação;
• Quatro encontros trimestrais com os grupos de
jovens dos diferentes municípios que trabalham
a questão da igualdade racial;
• Realização das IIª Jornada de educação para
promoção da igualdade racial;
• Programa de oficinas pedagógicas itinerantes
(04 oficinas/ano).

O que aconteceu?
• A rede se constituiu informalmente.
• Educadores e pesquisadores da Baixada
Fluminense preocupados com tema do racismo
e da igualdade racial na educação
intensificaram seus contatos, trocas e
cooperação.
• A pauta do racismo e da igualdade racial
ganhou força na Baixada Fluminense. Vários
municípios criaram Coordenadorias Municipais
de Promoção da Igualdade Racial.

O PRÓXIMO PASSO
2ª JORNADA DE PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO PARA A
IGUALDADE RACIAL DA RM-RJ
-4 a 6 de novembro de 2011
-Nova Iguaçu – Baixada Fluminense
-600 gestores, professores e estudantes de 20 municípios
da RM-RJ / Pesquisadores / Artistas / ONGs / Movimento
Negro

ESQUENTE: PRÉ-JORNADA
Visitas e contatos pessoais com as/os Secretárias/os de Educação dos 20
municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para:
– Organização de lançamentos municipais da campanha Infância
Sem Racismo, do UNICEF;
– Apresentação de ferramentas para diagnóstico do processo de
implementação da Lei 10639/2003 em cada uma das redes;
– Reunião preliminar com as 20 secretarias e representante da SEPIR;
– Oficina Preliminar de um dia com 200 estudantes das 20 redes
municipais para elaboração das mensagens que irão pautar e
planejamento da participação dos alunos na IIª Jornada.

2a JORNADA: OS MESMOS OBJETIVOS
E COMPROMISSOS DA PRIMEIRA
•

•

•
•

Formar e operacionalizar uma REDE INTERMUNICIPAL DE
APRENDIZAGEM PARA A IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL NA
EDUCAÇÃO, envolvendo na sua operacionalização toda a comunidade
escolar, ou seja, gestoras e gestores, profissionais de educação, mães,
pais e responsáveis, as estudantes, os estudantes e os movimentos
sociais;
Visibilizar, a partir da fala de crianças e adolescentes, a urgente
necessidade da criação/estruturação de uma REDE INTERMUNICIPAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, que possam atuar como protagonistas da
implementação da lei 10639/03 e do processo de erradicação do racismo;
Constituir-se num momento de formação coletiva, contribuindo assim para
a criação de programas de formação continuada de professores;
Promover a troca de experiências e a sistematização de boas práticas e
lições aprendidas, dando visibilidade a ações que vêm sendo
desenvolvidas na RMRJ por atores governamentais e não- governamentais
(inclusive jovens e estudantes).

http//www.seessarua.org.br/jornada

