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RESUMO
O objetivo central do projeto é constituir um centro de referência no apoio à promoção da Cultura e
da História afro-brasileira e indígena junto a grupos culturais e profissionais da educação de Santo
Antônio de Pádua. Seus objetivos específicos são: realizar levantamento das referências culturais
locais africanas e indígenas; realizar diagnóstico da implementação da lei 11.645/08 na rede
municipal de ensino; realizar palestras nas escolas municipais; realizar seminário sobre as
possibilidades e limites encontrados pelos educadores para implementar a Lei 11.645/08; realizar
oficina sobre história e cultura afro-brasileira e indígena para alunos do IFF; realizar curso de
capacitação em gestão cultural; disponibilizar acervo que reúna as referências sobre História e
Cultura Afro-brasileira e indígena na biblioteca do IFFluminense campus Santo Antônio de Pádua;
disponibilizar os resultados do projeto em plataforma on-line.
O público principal do projeto é a população negra e indígena local, os participantes de grupos
culturais de matriz afro-brasileira e indígena e os membros das escolas estaduais e municipais.
Para realização do diagnóstico sobre implementação da lei 11.645/08 foi elaborado um
questionário que será aplicado junto aos professores da rede municipal. Da mesma forma, o
levantamento cultural foi realizado através de questionário e, até o momento foram registrados oito
grupos culturais de matriz africana no município. A esses grupos foi oferecido um curso de
capacitação em gestão cultural, que visa atender às demandas específicas da realidade local. Além
do curso, o projeto está realizando consultoria para institucionalização do grupo de Caxambu Dona
Sebastiana II.
No intuito de contribuir para a formação dos membros do NEABI, o grupo realiza reuniões
semanais para discutir questões como: mito da democracia racial; as teorias raciais; a importância
da lei 11.645/08, entre outras. Os alunos envolvidos são estimulados a pesquisar e produzir textos
sobre as temáticas discutidas.
Futuramente o projeto oferecerá às escolas do município a realização de apresentação de
contação de história com lendas africanas e indígenas. Essa ação ainda está em fase de
estruturação. Espera-se para este ano a realização, no mínimo, de duas apresentações.
Próximo ao dia da Consciência Negra, pretende-se realizar na cidade, em parceria com a
Prefeitura, o Encontro de Tambores.
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