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RESUMO 

Com base em vivências de arte-educação realizadas no Projeto EPA! (Educação, 
Periferia e Arte), por intermédio da educação não formal, esta reflexão de experiência 
tem o intuito de analisar os resultados alcançados na proposta de educação das relações 
étnico-raciais por intermédio da linguagem musical e corporal no referido projeto nos 
anos de 2008 a 2011.  Será analisado se as atividades tiveram sucesso além de aspectos 
positivos e negativos, por intermédio da abordagem qualitativa, de entrevistas semi-
estruturadas, análise de documentos e de atividades realizadas. Com isso pretende-se 
refletir a potencialidade do trabalho para contribuição da relação de valorização e 
conhecimento da cultura afro-brasileira. A pesquisa encontra-se em andamento, pois 
não foi iniciado o processo de entrevista com os participantes. 
 

Palavras – chave: Educação não formal; arte – educação; relações étnico-raciais. 

 

ABSTRACT 
Based on art-educational experiences perfomed in Projeto EPA! (Education, Periphery 
and Art), carried out through non-formal education activities, this study has the 
objective to analyze the results achieved by the proposal of an education based on 
ethnical-racial relations through musical and corporal language during the project 
development from 2008 to 2011. The success of the activities will be analyzed, in 
addition to their positive and negative aspects, using a qualitative approach, semi-
structured interviews, analyses of documents and activities performed. This will enable 
a reflection on the potentiality of this work concerning the valorization and knowledge 
of the afro-brazilian culture. The study is still being carried out andthe interview process 
has not started yet. 
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  O artigo analisa a experiência de educação das relações étnico-raciais em 

vivências realizadas no Projeto EPA! (Educação, Periferia e Arte), as quais visam 

superar a educação dominadora. A educação dominadora faz parte das atuais relações 

sociais marcadas pelo preconceito, pela discriminação e pela dominação, marcas estas 

fruto da história de quase quatrocentos anos de escravidão negra no Brasil; os povos 

afrodescendentes carregam o grande peso de um longo período em que foi negada a 

humanidade aos seus antepassados. 

 Como aponta Ribeiro (1997) 

Trabalhar com o tema das relações raciais não significa diminuir 
a questão principal que é o direito humano, mas que o campo 
das relações raciais é um dos muitos espaços de discriminação, 
preconceito e dominação, e colocar-se nesse espaço particular é 
se comprometer com uma luta muito maior em favor dos 
direitos humanos. 

  

 A abolição da escravidão não garantiu a integração social do negro na nova 

estrutura econômica e política do país, pois apesar de liberto pela lei, foi submetido à 

segregação sócio espacial: 

 

[...] por um lado, uma forma disfarçada e, por outro, explícita de 
discriminação social imposta pela condição econômica a qualquer 
indivíduo no espaço urbano. Isto depende do contexto sócio-político, 
pois esta forma de distribuição da população urbana, - baseada em 
aspectos econômicos-, torna-se um fator importante para a separação 
existente entre os diferentes agrupamentos sociais que assumem, no 
espaço urbano, uma disposição bem definida. (SANTOS, 1979, p.31) 

A ocorrência da segregação sócio – espacial é possível observar na população 

das periferias das cidades brasileiras, e em favelas dos grandes centros urbanos de nosso 

país. A questão das relações raciais, do preconceito e da discriminação está estritamente 

ligada à segregação sócio-espacial, que percorre os âmbitos sociais e o espaço 

geográfico.  

A população afrodescendente que vive nas periferias urbanas é cotidianamente 

julgada por estereótipos e pelo bairro em que moram, além de ter que conviver com a 

falta de serviços públicos e de condições financeiras. O empobrecimento econômico se 

junta à falta de recursos básicos de sobrevivência, o que é gerado pela má organização 



3 

do território pelo poder público, e se intensifica, ao se aliar à questão racial. Nesta 

perspectiva Milton Santos afirma: 

 

Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza. A pobreza 
gerada pelo sistema econômico, segmentador do mercado de trabalho 
e das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo 
territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre 
somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais 
existem apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que 
potencialmente lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais pobres 
por terem de pagar o que, em condições democráticas normais, teria 
de lhe ser entregue gratuitamente pelo poder público. (SANTOS, 
1987. p.115). 

 Como um dos efeitos da segregação sócio-espacial as representações culturais 

dos povos africanos e de seus descendentes têm sido construídas e disseminadas de 

maneira negativa no imaginário coletivo e, para isto contribuem, de forma articulada, a 

educação formal, a mídia, a literatura e outros agentes de criação e de manutenção de 

estereótipos.   

Cabe ressaltar as lutas do Movimento Negro ao longo do século XX, que dentre 

as suas reivindicações sempre priorizaram a transformação da realidade de 

discriminação racial dentro das escolas, acreditando na necessidade de diretrizes que 

orientem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos 

afro-brasileiros e dos africanos, assim como o comprometimento com a educação de 

relações étnico-raciais positivas.  

 Devido a preocupações com a problemática racial no sistema educacional 

brasileiro semelhante à representação cultural europeia, reproduzindo os valores e 

superioridade dos europeus e de seus descendentes, entidades do Movimento Negro 

reagiram ao impacto que esse fato tem causado para a construção da identidade dos 

estudantes negros, indígenas e mestiços que são impossibilitados de resgatarem a sua 

origem, cultura e história apresentadas na sala de aula, vendo-as de forma negativa e 

carregada de estereótipo. (SILVA, 1997). 

 No contexto de luta do Movimento Negro, é importante ressaltar que uma das 

vitórias mais recentes e de maior importância, não só para a comunidade negra, mas 

também para toda a população brasileira, foi  aprovação do Parecer CNE/CP/003/2004 

do Conselho Nacional da Educação que regulamenta a Lei 10.639/2003, a qual 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

no currículo escolar do ensino fundamental e médio. 
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 Acontece que a escola e o currículo escolar não se preocupam em manter 

diálogo com os(as) negros(as) estudiosos(as) da questão racial, e muito menos em 

combater o racismo e a discriminação, pelo menos não o suficiente, o que se evidencia 

com o desconhecimento por parte dos alunos da rede pública quanto aos elementos 

positivos trazidos e construídos pelos africanos e seus descendentes, componente dos 

costumes e tradições de nossa sociedade. Os alunos do Projeto Epa!, durante as 

vivências,  apontam que na escola  aprenderam a história da vinda dos africanos para o 

Brasil, entretanto com superficialidade.  

O Parecer chama a atenção para o fato de que “Combater o racismo, trabalhar 

pelo fim da desigualdade social e racial bem como promover a reeducação das relações 

étnico-raciais não são tarefas apenas da escola, mas passam por ela.” (BRASIL, 2004. 

p.14). De fato, a construção de identidade ultrapassa as relações da educação escolar e 

pode ser construída nos mais variados espaços, tendo os mais diversos agentes da 

educação não formal importantes instrumentos que proporcionam aprendizagens entre 

brancos e negros, troca de conhecimentos, quebra de desconfianças, contribuindo, dessa 

forma, para a construção de uma sociedade justa, igual, equânime.  

Esta possibilidade vem acontecendo em diversos espaços de criações culturais, 

projetos sociais e projetos de extensão universitária, a exemplo do Projeto EPA! 

(Educação, periferia e Arte), o qual busca propor reflexões críticas sobre a realidade, 

nela intervindo e buscando formas de valorização e manutenção da cultura afro-

brasileira. Busca-se dialogar com as crianças, com a escola e com as famílias, tendo a 

finalidade de refletir e provocar ações de conhecimento, reconhecimento e, sobretudo 

valorização da cultura africana e afro-brasileira entre os participantes e que eles possam 

utilizar os conhecimentos adquiridos nos demais espaços que habitam. 

 

  

O PROJETO EDUCAÇÃO, PERIFERIA E ARTE (EPA!) 

 

 Iniciado em 2006, o Projeto EPA! (Educação Periferia e Arte) é um projeto 

educativo de intervenção social que atua nos bairros Bom Sucesso e Jardim Novo 

Wenzel, localizados no município de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. 

Participam do projeto trinta crianças com idade entre 7 e 13 anos, professores-

facilitadores que são estagiários dos cursos de licenciatura da UNESP – Campus Rio 

Claro, sendo que a orientação é realizada pela Profª. Drª Célia Regina Rossi do 
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departamento de Educação da UNESP – Campus Rio Claro. As atividades são 

realizadas em espaços dos bairros, fruto de parcerias com ONGs e escolas públicas, e 

ocorrem de duas a três vezes por semana. 

 O projeto EPA! tem por objetivo possibilitar experiências formativas às crianças 

de modo a contribuir para a construção de diferentes relações entre eles, uns com  os 

outros, e principalmente com a comunidade e a realidade em que estão inseridos. Para 

tal finalidade, os arte-educadores desenvolvem atividades com o intuito de mediar às 

situações de ensino- aprendizagem, contribuindo para a construção de espaços em que 

as crianças atuem de forma crítica e autônoma. 

 Os bairros escolhidos para a atuação do projeto fazem parte da periferia da 

cidade de Rio Claro, locais que possuem uma realidade de exclusão, pois falta o mínimo 

necessário em serviços públicos por parte do governo municipal, estadual e federal; 

serviços estes que garantiriam qualidade de vida a esta população. Assim, as pessoas 

sobrevivem enfrentando uma dura realidade, inclusive de alimentação insuficiente e 

água sem tratamento. É grande o número de moradias irregulares e o esgoto em diversas 

partes corre a céu aberto, desaguando em locais não apropriados. Não existem espaços 

públicos para integração e organização da comunidade, como Centros Comunitários. A 

gravidez na adolescência é comum. No bairro Jardim Novo Wenzel há apenas um Posto 

de Saúde, duas escolas de educação infantil e um projeto de assistência à infância (PAI), 

sendo que todos estes serviços atendem também aos moradores do bairro Bom Sucesso. 

Toda essa população vive em meio à violência, sendo comum o alcoolismo, o consumo 

de drogas e a exclusão carcerária no âmbito familiar. A violência policial é um elemento 

constante no cotidiano dos moradores, contrapondo a articulação de facções criminosas 

que dominam o tráfico de drogas e possuem o poder das leis e regras impostas e 

legitimadas em ambos os bairros.  

 Os adolescentes precisam se deslocar para poderem frequentar escolas públicas 

fora do bairro, pois neles não existe escola que ofereça o ensino médio. As mães de 

bebês não têm onde deixar seus filhos, pois o bairro não possui creche. Quando saem 

para trabalhar as mães deixam os bebês sob a responsabilidade dos irmãos mais velhos, 

também crianças, que deveriam ocupar seu tempo com jogos, estudos, brincadeiras, 

descobertas. 

As crianças atendidas pelo projeto EPA! são, na  quase totalidade, 

afrodescendentes, mas dificilmente se reconhecem como tal, pouco sabem da história da 

sua família, tampouco sabem do contexto que a população negra sobreviveu na cidade 
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de Rio Claro, onde, recém libertos do regime escravocrata, diante de uma sociedade de 

bases e valores europeus, foram sendo tirados das áreas centrais e foram os habitantes 

precursores dos bairros periféricos. Neste processo, a organização do espaço urbano 

contribui para a manutenção da distância social entre negros e brancos em Rio Claro, 

fato frequente em outras localidades brasileiras. As cidades, com seus espaços 

perversamente desiguais, acabam por concentrar as vantagens urbanas nas áreas centrais 

ocupadas majoritariamente pela população branca, enquanto que para as áreas 

periféricas ocupadas majoritariamente pela população negra resta a desigualdade 

fundiária, a falta de infraestrutura e serviços urbanos, como a realidade descrita nos 

bairros Bom Sucesso e Jardim Novo Wenzel.  

 Desse modo, Rio Claro, enquanto espaço urbano fruto de uma estrutura social 

moldada por questões raciais veladas, confirma as práticas sociais que fundamentam a 

estrutura sócio-racial de nosso país.  

Com o intuito de proporcionar vivências por meio da arte, o projeto EPA! atua 

através da educação não formal, uma educação que se aprende com o compartilhamento 

de experiências, com a intencionalidade da ação na participação social, no aprendizado 

e no ato de compartilhar e trocar saberes. Além disso, tem o objetivo de auxiliar na 

construção de relações sociais baseadas em princípios de igualdade e justiça social, para 

uma formação política e crítica.  A educação não formal contribui para a formação dos 

indivíduos para se tornarem cidadãos do mundo, com a finalidade de abrir janelas do 

conhecimento sobre o mundo que nos circunda e sobre os indivíduos e suas relações 

sociais (Gohn, 2006).  

Para realizar as atividades o projeto possui três grandes eixos temáticos: 

Sexualidade, Educação Ambiental e Linguagens Artísticas. O tema sexualidade foi 

escolhido por ser atualmente visto como um problema de saúde pública, sendo a 

educação sexual, segundo Altmann (2001), um importante instrumento para veicular 

informações a respeito de cuidados com: o próprio corpo, e com o corpo do outro, 

gravidez, doenças sexualmente transmissíveis (DST), drogas, questões de gênero e seus 

significados na pós modernidade, assim como refletir sobre temas como o preconceito, 

a violência e a exclusão social. Ainda segundo o mesmo autor, é preciso desenvolver 

ações críticas, reflexivas e educativas que possam promover a qualidade de vida às 

crianças e aos adolescentes. Dessa forma, o espaço educativo, seja ele formal ou não, 

mostra-se importante no sentido de trocar informações sobre o tema. 
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A Educação Ambiental nos permite construir e praticar ações sócio-ambientais e 

refletir, discutir, problematizar e reavaliar nosso modo de vida atual e seus problemas, 

podendo assim apresentar soluções coletivas, maneiras de atuar na comunidade e 

possibilidades de mudanças. 

 

A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social, que tem por 
finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes 
que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação 
lúcida e responsável de atores sociais, individuais e coletivos no 
ambiente. (LOUREIRO, 2002, p. 69). 

 O tema linguagens é um eixo transversal da atuação do projeto, através de 

diferentes linguagens artísticas apresentamos questões norteadoras do nosso trabalho. 

As oficinas realizadas pela pesquisadora encaixam-se neste eixo. 

 

A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

O eixo central desta pesquisa pretende analisar a trajetória de valorização da 

cultura afro-brasileira, durante as vivências do eixo de Linguagens do Projeto EPA!, 

pois a realidade apresentada demonstrou aos arte-educadores envolvidos a necessidade e 

a potencialidade desta diretriz nas práticas com as crianças e jovens envolvidos. Com 

embasamento em elementos históricos, biológicos, sociais, pedagógicos e geográficos, 

através de trabalhos acadêmicos, palestras e grupos de discussões relativas à temática 

racial, além de experiências em outros projetos de arte-educação que foram vivenciadas 

e compartilhadas, o tema foi abordado nas atividades desenvolvidas pelos demais arte-

educadores de forma interdisciplinar, proposta realizada pela arte-educadora e 

pesquisadora principalmente por intermédio da linguagem musical e corporal; enquanto 

que os demais arte-educadores desenvolveram a proposta nas atividades de desenho, 

educação musical, teatro, educação ambiental, literatura e escrita.  

Objetivando resultados transmitidos principalmente através das linguagens 

musical e corporal, foram desenvolvidas vivências/ atividades como: diálogos sobre o 

racismo, e sobre possibilidades de lidar com ele; incentivou-se o diálogo com pessoas 

mais velhas da família abordando a importância da história oral; foram analisadas letras 

de rap, assim como foi dialogado a respeito da origem, importância e atuação desse 

ritmo musical; realizaram-se oficinas de rima junto a integrantes do movimento Hip-

Hop; conversou-se sobre a escravidão e a formação de quilombos; foram estudadas as 
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origens das diferenças biológicas entre negros e brancos; houve diálogos e atividades 

sobre respeito, violência, drogas, cuidados com o corpo, gravidez entre outro temas; 

teve como base elementos da cultura afro-brasileira de diferentes lugares do país como a 

capoeira angola, o samba de roda, o maracatu, o côco, a ciranda, o tambú e o batuque de 

umbigada, e com escolas de samba. Foram utilizadas imagens, músicas, aulas de 

percussão, aulas de dança, vídeos, livros, quadros, contos e lendas iorubás, contato com 

mestres de capoeira, dentre outros. 

Pretende-se avaliar a proposta educativa de ensino da cultura afro-brasileira no 

Projeto EPA!, discutindo sobre a funcionalidade desse tipo de projeto para a construção 

da consciência política e para formação crítica sobre a história dos africanos e 

afrodescendentes no Brasil, procura-se saber o quanto os elementos culturais abordados 

contribuem para o aprendizado, a manutenção e a valorização da cultura afro-brasileira, 

no sentido de superar o ciclo de segregação sócio-espacial imposta, principalmente, aos 

afrodescendentes. 

 O trabalho de pesquisa irá abranger todo o período de experiência da 

pesquisadora no Projeto EPA!, desde março de 2008 à dezembro de 2011. As avaliações 

desse período serão feitas dentro de uma perspectiva qualitativa com um enfoque 

participativo e colaborativo, através de experiências vividas e registradas.  Utilizar-se-á 

como base para a produção desse relato textos escritos ao longo da experiência da 

pesquisadora no projeto, os relatórios semanais compartilhados com o grupo, 

lembranças de acontecimentos e reflexões a respeito das situações, os materiais 

produzidos dentro do projeto pelas crianças durante esse período, e referenciais teóricos. 

 Para compor esta pesquisa, serão feitas entrevistas semi-estruturadas com as 

crianças que participam e/ou participaram do projeto, com alguns familiares de crianças 

envolvidas e com pessoas que trabalham e/ou já trabalharam no projeto durante o 

período mencionado.  

De acordo com Tanaka e Melo (2001), a entrevista semi-estruturada não é 

inteiramente aberta, baseia-se em uma ou poucas questões, que são abertas (nem todas 

as perguntas elaboradas são utilizadas) e permite introduzir outras questões que podem 

surgir ao longo da entrevista de acordo com as informações que se deseja obter.   

Essa metodologia será utilizada visando, inclusive, estabelecer uma relação de 

aprendizado com os entrevistados, levando-se em consideração não somente a 

quantidade de vezes que uma ideia se repete, mas também a importância desta ideia no 

contexto em que ela aparece.  
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Essas entrevistas têm o intuito de observar e avaliar os resultados pelo olhar das 

pessoas envolvidas, na tentativa de buscar outros olhares que não apenas o da 

pesquisadora e, assim, tentar fazer uma avaliação a mais real possível, visando 

contribuir para o conhecimento sobre experiências de educação não formal em 

contextos de segregação sócio-espacial.  

 As entrevistas que serão realizadas visam saber destas crianças e jovens que 

participaram do projeto pontos positivos e negativos em relação a participação no EPA!, 

bem como se atualmente eles exercem em outros espaços alguma das linguagens 

trabalhadas por nós, se participam de movimentos sociais, grêmio estudantil, se 

participam da associação de moradores, dentre outras possibilidades. Os resultados 

obtidos através da entrevista serão utilizados pela pesquisadora e pelos demais arte-

educadores do projeto para orientar as demais atuações do EPA!, que este ano de 2012 

está iniciando no bairro Santa Eliza, cujas características são as mesmas do que foi 

apresentado sobre os bairros Bom Sucesso e o Novo Wenzel. 

O trabalho encontra-se em vias de conclusão, pois as entrevistas serão realizadas 

a partir de agosto, utilizando-se a escola que atende os bairros Bom Sucesso e Novo 

Wenzel a qual é possível encontrar os ex-participantes do projeto, ou seja, apesar de ser 

analisado uma proposta educativa de educação não formal, para a pesquisa irá ser 

utilizado o espaço da educação formal devido a sua importância, pois pela escola 

passam todas as crianças e jovens. Entretanto, alguns resultados do trabalho já foram 

apresentados, como por exemplo, a forte participação e envolvimento das crianças na 

grande maioria das atividades, como: aulas de dança-afro, e as coreografias montadas e 

para os pais e familiares; foram realizadas maquetes propondo melhorias aos problemas 

estruturais e ambientais do bairro; foi montada peça de teatro fruto da releitura de 

contos e músicas, realiando uma crítica à realidade dos bairros, ocorriam diálogos 

diários sobre a elaboração e procedimento das atividades, e sobre a organização da 

rotina do projeto (limpeza, lanche, horários, respeito, etc); através do incentivo 

realizado pelas oficinas de leitura e escrita, o poema escrito por um dos participantes 

ganhou o concurso de poesia do bairro realizado pela ONG “Arte & Vida” e foi 

publicado no livro publicado pela ONG; foi praticado toques, movimentos e músicas de 

capoeira; houve a visita dos mestres Boca Rica - Salvador/ BA e Jaime de Mar Grande -  

Ilha de Itaparica/ BA; foi formada uma banda de samba pelos participantes: “Os da 

Vila”; dentre tantas outras atividades que apresentaram resultados positivos. 
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Como um dos eixos de educação musical, através da percussão, foram abordados 

os toques e cantos da capoeira angola (Figura 1). Inicialmente realizou-se um diálogo 

para saber a que ponto atinge o conhecimento por parte das crianças e jovens sobre o 

tema, em um segundo momento foram utilizados filmes que ilustram a capoeira, como o 

“Besouro”, dando abertura aos diálogos, e possibilitando também manifestações de 

expressão sobre o assunto através de desenho e escrita; em um terceiro momento foram 

apresentados os instrumentos utilizados na capoeira e um breve histórico sobre o 

surgimento de cada um, explica-se como foram construídos e quais cuidados 

necessários na utilização de cada um; então são demonstrados e praticados os ritmos, 

sempre sentados em roda para facilitar a comunição musical entre todos e trocando os 

instrumentos de tempos e tempos para que cada um tenha o contato com todos os 

instrumentos; após um período, quando o ritmo estiver sendo tocado com mais firmeza, 

são introduzidos os cantos, abordando também a relação de quem puxa a música e o 

coro, análise dos significados, criação de letras musicais. Todas as atividades tiveram 

ampla participação, a dificuldade encontrada foi construir a relação de cuidado com os 

instrumentos e de troca destes entre os colegas para a prática. Em um último momento 

foram realizadas rodas de capoeira com a participação de importantes mestres que além 

de demonstrar a prática, sempre dialogam sobre os princípios de luta, resistência, 

liberdade, igualdade e respeito. 
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               Figura 1: Atividade musical de capoeira angola. Foto: Gabriela Sousa 

As atividades de dança apresentaram um pouco mais de dificuldade. O processo 

de inicio foi parecido ao da capoeira: diálogo; demonstração de filmagens de blocos de 

maracatu de Pernambuco, que foram retratadas através de desenho e escrita; foi 

convidado o projeto de extensão da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP, “Danças e Ritmos Brasileiros”, que construíram um dia de 

participação demonstrando seu trabalho com o Maracatu, convidamos o “Água”, 

integrante do bloco “Estrela Brilhante”/ PE que realizou uma oficina de toques de 

maracatu com instrumentos, para então darmos início as aulas de dança. Foi necessário 

abordar noções básicas de postura, relação com o corpo e relação com o público e com 

o palco; além da grande dificuldade em vencer a timidez e conseguir que relaxassem o 

corpo, para isso foram utilizadas brincadeiras lúdicas encontradas em livros de 

brincadeiras infantis. Então foi possível a realização de exercícios e elaboração conjunta 

de coreografia para ser apresentada na festa de final de ano aos pais. A maior 

dificuldade encontrada foi a questão de gênero, aos poucos os meninos foram parando 

de dançar devido a gozações por parte dos colegas, iniciadas por colegas não 

participantes do projeto, mas que viram algumas atividades pelo portão; ao final 

restaram poucos meninos. Difícil foi também incentivar e demonstrar a importância em 

aceitar o tempo de aprendizagem de cada um, para acabar com brincadeiras ofensivas. 

O resultado mais significativo foi o interesse e a seriedade nos ensaios, a todo o 

momento era mencionado a preocupação em não faltar para não deixar de aproveitar e 
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não prejudicar o grupo. Outros aspectos positivos foram relativos a quebra de 

preconceitos, com o tempo as meninas pararam de dizer  que as saias compridas eram 

feias e passaram a disputar as mais rodadas, e para a apresentação foi decidido por elas 

que não iriam alisar os cabelos e sim valoriza-los na maneira natural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A experiência de educação das relações étnico-raciais com as crianças, em sua 

grande maioria afrodescendentes, nos bairros periféricos Bom Sucesso e Jardim Novo 

Wenzel da cidade de Rio Claro através do Projeto EPA! (Educação, Periferia e Arte) 

trouxeram na prática inúmeros resultados positivos, apesar de restarem ainda muitas 

questões que podem ser mais e melhor trabalhadas, além dos inúmeros conhecimentos 

que possuem os povos africanos e afrodescendentes que podem ser estudados e 

transmitidos. O objetivo de que eles conheçam elementos da cultura negra e promovam 

relações de respeito e valorização da diversidade e da diferença, bem como a 

possibilidade de analisar de forma crítica a realidade social a que estão inseridos foram 

demonstrados de forma positiva em diversas situações. 
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