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APRESENTAÇÃO 
 

“Como professores, nosso papel é conduzir nossos 
estudantes na aventura do pensamento crítico. 
Aprendendo e conversando juntos, rompemos com a 
noção de que a experiência de adquirir conhecimento é 
particular, individualista e competitiva.” 

(bell hooks)1 

  

O Taguatinga Plural é uma iniciativa que preza pela ideia freireana 

de práxis, trazendo teoria e prática de forma indissociável. Não é demais 

lembrar que precisamos de embasamento científico para nossas ações 

pedagógicas, pois é o conhecimento que descortina o olhar para práticas 

cotidianamente realizadas possibilitando suas ressignificações. É o 

conhecimento que nos faz repensar acerca daquilo que muitas vezes já 

está pacificado, naturalizado como o correto, como modelo, padrão, 

inquestionável. Então, um projeto com pretensões tão inclusivas e 

democráticas como este não poderia deixar de abarcar a dimensão teórica 

da educação antirracista. 

Mas, e por que uma educação antirracista? Além dos inúmeros 

fatores estatísticos e históricos que evidenciam os graves problemas raciais 

no Brasil e no mundo, a questão racial está interseccionada com as demais 

violações de direitos que encontra com outros sujeitos de direitos 

insurgentes na luta contra-hegemônica. Como podemos ver nas palavras 

de Achille Mbembe, mostrando que a questão racial negra evoca a 

essencialidade humana de todas as pessoas ora desumanizadas: 

Se alguém quiser nomear adequadamente a condição 
contemporânea, sugerem os seus representantes, terá de 
fazê-lo a partir da reunião de todos os objectos-humanos e 
de humanos-objectos, dos quais o negro é, desde o início dos 
tempos modernos, o protótipo ou o prenúncio. É que, desde 

 
1 Glória Watkins adotou esse pseudônimo como uma homenagem à sua bisavó, 
escrevendo-o assim, com todas as letras minúsculas, para que o foco não esteja em si 
mesma. 
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a irrupção dos negros no palco do mundo moderno, não há 
“humano” que não esteja desde logo envolvido no “não-
humano”, no “sobre-humano”, no “além do humano” ou no 
“fora do humano (MBEMBE, 2017, p. 215). 

 

Assim, ponderamos, contudo, que a educação antirracista que 

buscamos construir não reivindica necessariamente uma outra postura 

pedagógica pensada exclusivamente para pessoas negras, mas, antes de 

tudo, chamar à compreensão crítica educadoras e educadores para que 

repensem suas práticas de ensino de uma forma radical (ou seja, pela raiz) 

e libertadora para as mentes alienadas nos e pelos processos racistas; 

configurando-se em uma atitude emancipatória para oprimidas/os e 

também opressoras/es. 

Essas palavras aqui são escritas por sermos também professoras e 

professores e, de tal modo, termos um lastro de vivências no chão das es-

colas. Sabemos das dificuldades, dos desafios, mas, também, das possibili-

dades de se atuar com vistas à emancipação e enfrentamento ao racismo, 

tão incrustado na cultura e no nosso imaginário. Por esta razão, nossas falas 

não são apenas uma visão de quem opina ou aponta algo que sequer po-

derá ser realizado em sala de aula. Somos educadoras e educadores 

progressistas e antirracistas. Acreditamos no potencial transformador da 

educação. Sabemos que só pela educação será possível superar injustiças 

para construir uma cultura de paz e uma sociedade mais equânime. É por 

fazermos parte, por estarmos em sintonia com nossos pares, profissionais 

da educação, que pensamos nessa proposta de trabalho.  

À frente de nossas turmas, regendo a escolarização de crianças, 

adolescentes, jovens e adultas/os estão muitas e muitos profissionais 

realmente investidas/os da função de agentes de transformação e, no dia a 

dia, resistem e insurgem pelo desejo de não só ensinar formal e 

institucionalmente, mas de educar criticamente, empoderando essas 

pessoas para agirem conscientemente em suas vidas e na sociedade. É 

com essa certeza que pensamos em um modo de não só incentivar a 
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implementação, de colocar em relevo a obrigatoriedade que assumimos 

estando nesse lugar de educadoras/es, mas de valorizar aquelas e aqueles 

que, apesar de todas as contrariedades e limitações atuam, e fazem 

acontecer. Não para estarem sob holofotes, mas para que as/os estudantes 

sejam luz, tenham o direito de ser o que são.  

É na tentativa de demonstrar a importância dessas ações que 

pensamos na seleção de práticas pedagógicas de combate e 

enfrentamento ao racismo, considerando que são merecedoras de 

reconhecimento, pois não é nada fácil educar criticamente - sobretudo nos 

dias atuais, que enxerga tal atuação como subversiva. Desse modo, 

estamos imensamente felizes em termos tido adesão considerável, uma 

vez que o momento atual de sobreposição de crises, as perdas, as 

ausências, as mazelas asseveradas, desveladas ou aprofundadas pela 

pandemia e pelo atual governo, assim como a necessidade repentina de 

reinvenção, como é o caso do ensino remoto emergencial, ensino híbrido, 

influi consideravelmente na adesão desta proposta. 

Aqui trazemos as mais engajadoras e criativas práticas pedagógicas 

antirracistas, considerando os pressupostos apresentados e divulgados 

amplamente a toda Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, por 

meio de comunicados oficiais e nos momentos de formação e 

acompanhamento pedagógico das Unidades Escolares realizadas pela 

Unidade de Educação Básica da referida CRET. 

Ressaltamos que não é nosso interesse apresentar as práticas 

selecionadas como receitas prontas, mas sim como possibilidades de 

(re)construção de novos olhares e ações, que potencializam o fazer 

pedagógico dos profissionais de educação. 
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Imagem 2 (não enviada) 
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1 A SELEÇÃO DAS PRÁTICAS 
ANTIRRACISTAS NA CRET 
 

“O pensamento crítico é um processo interativo,  
que exige participação tanto de professoras/es  
quanto das/os estudantes.” 

(bell hooks) 

 

 Seguindo a proposta de bell hooks, a organização e elaboração deste 

material, assim como da seleção, apresentou os seguintes objetivos:  

 

a) Reconhecer e dar visibilidade às boas práticas voltadas ao 

enfrentamento e combate ao racismo na escola. 

b) Incentivar a implementação do Art. 26 A da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que institui nos estabelecimentos 

de ensino, públicos e privados, a obrigatoriedade do estudo da 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

c) Valorizar as e os profissionais da educação que contribuem 

para a construção de uma educação antirracista e para a 

promoção da cultura de paz nas escolas. 

d) Fomentar o trabalho interdisciplinar com os eixos transversais 

do Currículo em Movimento 

 

 O Edital, “É PRECISO SER ANTIRRACISTA”: AÇÃO DE RECONHE-

CIMENTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO 

RACISMO NA ESCOLA, foi aberto para inscrições individuais ou coletivas e 

práticas pedagógicas desenvolvidas em formato presencial ou pelo ensino 

remoto. As ações deveriam ter sido realizadas nos últimos dez anos por 

docentes, orientadoras/es escolares, coordenadoras/es escolares ou 

componentes da gestão escolar. As propostas pedagógicas que compõem 

este material seguem os critérios de: conformidade com a temática; aplica-
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bilidade; criatividade; engajamento; e impacto. Além de que contemplam 

todos os itens descritos no edital e apresentados como obrigatórios.   

 As vivências pedagógicas devem ser pensadas como práticas 

inspiradoras dos processos didático-pedagógicos que podem ser 

construídos nos distintos espaços escolares. São ações que oferecem 

subsídios para que as/os professores trabalhem com as/os estudantes de 

forma a ampliar o repertório de leitura, a ressignificar a percepção que as/os 

estudantes têm acerca da relação sociedade e história, sociedade e cultura, 

problematizando a pluralidade das representações, o racismo estrutural e 

demais temas correlacionados.  

 

1.1 ASPECTOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS DAS IDENTIDADES DOCENTES: 
REFLEXÕES A PARTIR DESTA SELEÇÃO 
 

“Vislumbrando um futuro de paz e justiça globais, 
devemos todos nos dar conta de que a colaboração é a 
prática mais efetiva para permitir que todas as pessoas 
dialoguem juntas, para criar uma nova linguagem de 
parceria comunitária e mútua.” 

(bell hooks) 

 

Este material é um dos resultados do Projeto Taguatinga Plural, que 

surge impulsionado pelo desejo de construir uma sociedade, ou ao menos 

um ambiente educacional, com maior equidade racial. Entendendo que o 

racismo é estrutural e estruturante, consideramos importante realizar uma 

discussão acerca dos dados gerados a partir das pessoas que aceitaram o 

convite e o desafio de construir, ou de registrar, compartilhar, suas práticas 

antirracistas. 

Então partirmos de um contexto nacional no qual somos o país mais 

negro fora do continente africano, estamos em segundo lugar a nível mun-
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dial, atrás apenas da Nigéria. A população negra é majoritária no nosso país2 

- 55,8% do contingente total. A categoria negra, cumpre destacarmos, é 

composta por pessoas autodeclaradas pretas e pardas, de acordo com o 

IBGE. Essa nomenclatura de identificação é uma conquista para a popula-

ção brasileira que contou com a garra do movimento negro e advém de 

muita pesquisa, sobretudo, dos estudos realizados a partir do final dos anos 

1970. Investigações essas que desvelaram - por meio da análise de dados 

dos censos e das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD) re-

alizadas até então - a persistência das desigualdades raciais, independen-

temente de outros fatores sociais, como classe ou escolaridade. Os estudos 

mostraram que as pessoas autodeclaradas pretas e pardas estavam social-

mente mais próximas, ao passo que mais distantes das autodeclaradas 

brancas. “Com os resultados dessas análises, passa-se a questionar a 

diversidade racial brasileira e a impossibilidade de estabelecer diferenças 

entre dois grandes grupos raciais” (ANJOS, 2013, p. 112). 

 Para o movimento negro essa constatação denunciava as barreiras 

impostas à existência física e cultural da população negra e sua 

invibilização por parte do Estado. Do mesmo modo, tratava-se também de 

“afirmar uma identidade negra distinta, e seus valores e tradições” (ANJOS, 

2013, p. 112), e de desmascarar a ideia da mestiçagem romantizada pelo 

mito da democracia racial.  Gabriele dos Anjos (2013, p. 12) explica ser assim 

que 

a categoria parda do censo — que, conforme se lê nos 
manuais do entrevistador do IBGE, designa a miscigenação 
e abriga a diversidade de classificações raciais possíveis — é 
reinterpretada a partir do critério da ascendência racial e 
agregada à categoria preta, para constituir a população 
negra.  

 

 

 
2 Dados do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2019) contabilizam 
que a população negra no Brasil - ano de 2018, é um total de 55,8% (46,5 são pardas e 9,3 
pretas).  Veja os dados clicando nesse link. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf
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O movimento negro e muitas/os pesquisadoras/es observaram que 

até o Censo de 1980 o percentual da população afrodescendente não era 

refletido fidedignamente. E, na esteira da criação da categoria censitária 

“negra/o”, realizaram assim grande mobilização a partir de 1991, 

juntamente com ONGs - voltadas para o social e centros de pesquisa 

universitários, para que fosse compreendida a importância da nova 

categoria e alertando para uma autodeclaração que não negasse as 

origens e que não buscasse o embranquecimento. “Para o movimento 

negro, trata-se, principalmente, de fomentar uma categoria identitária que 

configure um contingente populacional perfeitamente demarcável: a 

população “negra”, não pela cor, mas pela ascendência” (ANJOS, 2013, p.112).   

Acrescentamos à essa explicação o fato de que o Brasil também foi o 

último país do Ocidente a “extinguir”3 legalmente a escravidão. Além disso, 

conforme Lilia Moritz Schwarcz (2018, s.p.), o país teria recebido entre 38% 

a 44% da quantidade absoluta das pessoas sequestradas da África – quase 

metade. Não à toa estar em segundo lugar como o país mais negro do 

mundo. Outro ponto importante de falarmos, é aquele que diferencia o 

regime escravocrata brasileiro, uma vez que aqui a escravidão ocorria em 

todo o território do país, “diferente dos EUA, por exemplo, que no Sul tinha 

um modelo semelhante ao nosso, mas no Norte tinha outro modelo 

econômico” (SCHWARCZ, 2018, s.p.). Conforme Freyre (2006), nos Estados 

Unidos como um todo, os negros trabalhavam com as famílias 

escravocratas, ao passo que no Brasil as pessoas negras trabalhavam para 

as famílias escravocratas, sendo, portanto, os pés e as mãos do senhor-de-

engenho. 

 
3 A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888 - Lei Áurea, possui apenas dois artigos: “Art. 1º É 
declarada extinta, desde a data desta Lei, a escravidão no Brasil. Art. 2º Revogam-se as 
disposições em contrário.” Contudo, sabemos que a escravidão não foi realmente extinta, 
ou abolida. Ela tomou outras e diferentes vestes, mas ainda faz parte da nossa sociedade 
desigual e racista. Afinal, escravidão é o regime no qual as pessoas são forçadas a executar 
tarefas, trabalhar, sem receber qualquer tipo de remuneração. Então, ainda vemos muitos 
casos que se encaixam nesse regime e as pessoas negras são, ainda, preponderan-
temente, o principal alvo. 



  

14 
 

Como depreendemos de Freyre (2006), o modelo de escravismo no 

Brasil incrustou na sociedade brasileira uma cultura de subserviência de 

categorias trabalhadoras que encarcera não apenas a pessoa negra outrora 

escravizada, mas um conjunto amplo de pessoas (negras, pobres, 

mulheres, periféricas, pessoas com baixa-escolaridade). O elevador de 

serviço, o quarto da empregada, a subordinação imponderável dos 

porteiros à chefia/moradores de condomínios e de demais categorias de 

serviços com remuneração baixa, revelam a continuidade de processos de 

exploração e desumanização contra as minorias sociais, especialmente 

quando tais sujeitos são pessoas negras. Portanto, quando falamos que o 

racismo é estrutural, nos referimos tanto às estruturas que perpetuam 

desigualdades, cuja origem é o fator racial, quanto ao racismo praticado 

cujo fundamento é a distinção com base na raça e na cor. O racismo é um 

magnetismo de alienação, conforme Fanon (2008) - e para libertarmo-nos 

dele é necessário travarmos uma luta anti-hegemônica contra as 

estruturas de poder de opressão colonialista e imperialista. 

As questões aqui brevemente discutidas são trazidas para ressaltar 

como a escravidão em nossas terras estruturou a desigualdade não só ra-

cial, mas de gênero e de classe, como já falado anteriormente. Contudo, o 

racismo se perpetua e se ressignifica, para além de sua origem escravo-

crata, açambarcando todas as pessoas socialmente subalternizadas. 

Olhando a realidade do Distrito Federal, por exemplo, uma 

observação mais in lócus, vemos que, segundo dados da CODEPLAN, da 

Pesquisa Distrital de Amostra por Domicílios (PDAD/DF-2018)4, realizada 

nas 31 regiões administrativas do DF, 57,6% da população se autodeclara 

negra e 42,4 não negra - em acordo com o dado nacional. Do percentual 

de autodeclarantes negras/os, 63,9% moram em RAs com renda média 

domiciliar de até R$ 3.101,00, recebendo 39,4% menos que não negras/os. A 

RA Fercal concentra o maior número de pessoas negras no Distrito Federal, 

 
4 A pesquisa mais recente do PDAD/DF estava em andamento na ocasião de escrita deste 
e-book (concluído no segundo semestre de 2021). 
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81,3%, seguida da Estrutural, 76,6%. As regiões com menor índice de 

população negra são Sudoeste/Octogonal, 32,2% e Park Way, 30,2%, 

justamente os lugares com maior concentração de renda. 

Quando analisamos o quesito ocupação profissional por gênero, 

observa-se que 15,8% das mulheres negras exercem atividades no âmbito 

doméstico, como empregadas. No campo educacional, temos desde 2011, 

um pequeno crescimento da população negra com ensino superior, que 

antes estava 15,3% e agora apresenta o percentual de 24,6%. 

Destacamos, portanto, que a desigualdade racial não atua sozinha no 

quadro de vulnerabilidades sociais. Junto com a questão racial estão 

vinculadas questões de classe e de gênero, dentre outras. Se as pessoas 

negras são as que têm as menores rendas, as mais baixas escolaridades, as 

que moram - em sua maioria - nas regiões mais pobres/periféricas. Se são 

as mulheres negras as trabalhadoras mais mal remuneradas, o racismo de 

hoje não é fruto apenas dos mais de três séculos de escravidão negra no 

Brasil, mesmo que saibamos que o legado racista opere por estruturas de 

exclusão da pessoa de todas as formas de dignidade humana. resultado 

direto e indiscutível dos mais de três séculos de escravidão negra no Brasil. 

Resulta também dos fatores sociais, culturais e políticos, do que se faz ou 

se fez a partir desse período histórico.  

No Distrito Federal, o cenário de desigualdades e de graves violações 

de direitos não é muito diferente do quadro geral que se observa no Brasil. 

Por todas estas razões é que praticar uma educação antirracista no âmbito 

do DF é de extrema importância. Só uma educação antirracista de fato 

levará à consciência de dignidade humana em sentido amplo para todas 

as pessoas, negras e não negras, pois quem se encontra em condições de 

privilégios também deve tomar consciência de que os processos que 

alimentam as desigualdades raciais, de gênero e de classe aliena a todas 

envolvidas (FANON, 2008).  
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Assim, ao estabelecermos uma relação entre os dados acima 

apresentados e o levantamento do Censo Escolar de 2018, observa-se que 

apenas 13,5% das/os estudantes pretas/os estão na rede privada de ensino 

no Distrito Federal. Em contrapartida, temos um crescimento de 

estudantes pretas/os que ingressam na rede pública de ensino. Na pré-

escola, constituem um percentual de 71, 9%, e no ensino médio de 86,5%. 

Analisando o perfil da população residente na Região Administrativa 

de Taguatinga, cidade em que nosso projeto foi inicialmente implemen-

tado, tendo como base os dados da CODEPLAN (PDAD 2018), observa-se a 

seguinte distribuição por raça/cor: 45% de pessoas se autodeclaram pardas 

e 9,1% negras, assim, a população negra nesta RA, é de 54,1%.  

No que tange ao aspecto educacional, a população com cinco anos 

ou mais de idade que autodeclaram saber ler e escrever é de 98,3%. A 

escola pública possui uma função importante na formação da população, 

uma vez que 35,2% frequenta a escola pública, 33,2% já frequentou a escola, 

30,2% frequenta escola particular.  

Abordando especificamente a questão de escolaridade - sem recorte 

racial, vemos que 36,8% da população adulta possui o curso superior 

completo, 31,8% o ensino médio, 14,7% fundamental incompleto, 4,1% 

fundamental completo, 3,2% médio incompleto, sem escolaridade 1,2%. 

Estes dados sinalizam alguns aspectos:  

a)  Das pessoas residentes em Taguatinga, 22% dos moradores estão 

na faixa de escolaridade abaixo do ensino médio. Este cenário se mostra 

preocupante quando estabelecemos uma relação com o número de 

pessoas sem escolaridade (1,2%) e aqueles que possuem apenas o ensino 

médio (31,8%). Observa-se no perfil educacional da RA Taguatinga, 55% de 

uma população sem o ensino superior. Este é um aspecto que reflete 

diretamente no acompanhamento escolar por parte dos pais ou 

responsáveis e, de certa forma, no desempenho escolar das/os estudantes. 
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b) Mais da metade da população de Taguatinga é negra, com 54,1% das/os 

residentes e 55% de pessoas que não possuem o ensino superior. Temos, 

portanto, um cenário assinalado pela desigualdade no acesso à educação. 

Este fato constitui um dos reflexos do racismo institucionalizado no 

sistema educacional do Brasil. 

Do total de inscrições que o já referido edital recebeu, 73,4% eram de 

profissionais de educação da SEEDF mulheres e 26,6% homens. Um dado 

que reflete bem o fato de que o magistério da educação básica do DF é 

composto majoritariamente por mulheres, sendo elas 75% do total, 

considerando todas as etapas e modalidades. 

Quanto à autodeclaração étnico-racial, os resultados estão a seguir: 

 

 

Podemos inferir que, 78,9% das pessoas que estão à frente da 

condução das práticas antirracistas que se submeteram à seleção são 

negras. O dado indica que a implementação da 10.639/2003 nas escolas 

ainda é uma atividade de professoras e professores negras. Um dado que 

sinaliza a necessidade de se discutir o papel da educadora, do educador, 

uma vez que as leis, ordenamentos, currículo etc. são para todas/os, 

independentemente se se é negra ou não. Pois embora a professora ou 

21,10%

78,90%

Autodeclaração étnico-racial

Amarela Branca Indígena Negra (preta/as e pardas/os)



  

18 
 

professor não seja, com certeza, podemos afirmar, as crianças, jovens e 

adultas em suas turmas, o são. É papel de todas/os se engajar e educar em 

e para uma educação das relações raciais, pois como afirma Gomes (2005), 

professoras e professores devem se colocar na fronteira desse debate e a 

cobrança de novas posturas diante da questão racial deve passar a ser uma 

realidade, não só dos movimentos negros, mas também dos educadores. 

 A complexidade que envolve a luta contra o racismo exige várias 

frentes de trabalho e a mudança na forma de pensar de professoras/es não 

negras/os assume condição importantíssima. Pois, é esta transformação 

que possibilitará o processo de fortalecimento das práticas pedagógicas já 

existentes no ambiente escolar e a construção de espaços mais 

democráticos.  
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2 EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: PRÁTICA 
PEDAGÓGICA INSPIRADORA 
 

“A integridade está presente quando há congruência ou 
concordância entre o que pensamos, dizemos e fazemos.  
O sentido da raiz da palavra tem a ver com inteireza.” 

(bell hooks) 

 

Reiteramos com esta seção o nosso intuito de valorizar as práticas 

pedagógicas que sabemos serem existentes na rede pública de ensino. 

Embora saibamos que com todas as orientações legais e educacionais que 

determinam tal atuação o quantitativo ainda seja ínfimo em relação ao que 

poderia, ou deveria ser. Também sabemos que há muitas e muitos 

profissionais que fazem suas ações e não desejam divulgar, mas nem por 

isso essas são menos importantes que as aqui apresentadas, por exemplo. 

Queremos que saibam que o maior reconhecimento que se pode ter, e isso 

não depende de compor este material, é trazido pelas/os estudantes e 

pelas suas famílias.  

Desse modo, para além do já exposto, este material procura além de 

reconhecer, inspirar ações em prol de uma educação mais justa. É com essa 

pretensão que trazemos um exemplo, não modelo, de uma iniciativa que 

começou com as inquietações de uma única professora, e que hoje tem 

amplitude suficiente para gerar muitas parcerias e transformações. 

 

 

 

 

 

 



  

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PROJETO “365 DIAS DE  
CONSCIÊNCIA NEGRA” 
 

“Quem educa, pode e deve usar a arma mais poderosa contra o 
racismo, a educação. Não importa sua cor, apenas contribua 
nessa luta. Não permita que o racismo continue ceifando a vida 
e os sonhos das nossas crianças e dos nossos jovens. Como disse 
Ângela Davis, ‘numa sociedade racista, não basta não ser 
racista. É necessário ser antirracista.’” 

(Professora Margareth de Brito Alves) 

 

O projeto que selecionamos para 

inspirar vocês e abrir a nossa Coletânea, 

foi idealizado por Margareth de Brito 

Alves, professora de Letras/Espanhol na 

SEEDF há 23 anos. Ela é especialista em 

Docência do Ensino Superior (IMPAR) e, 

como não poderia ser diferente, realizou 

cursos de aperfeiçoamento acerca da 

educação para as relações étnico-raciais.  
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Para apresentarmos o projeto, ela nos deu informações importantes 

sobre a criação e desenvolvimento desse que foi criado em 2018 e está em 

plena atividade, conforme podemos verificar abaixo. A ação integra o 

Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 310 da Coordenação 

Regional de Ensino de Santa Maria. 

 

2.1.1 O surgimento do projeto 

 

 “A primeira ideia que me veio sobre o projeto, ocorreu a partir de 

um diálogo com uma estudante do 3º ano do Ensino Médio. Ela narra seu 

sofrimento em sala de aula, pois, cotidianamente sentia-se discriminada 

pelo jeito do seu cabelo e comportamento. Dizia que não se aceitava 

como era. E demonstrava dificuldade de se perceber enquanto mulher 

negra. Deste diálogo inicial surgiu a ideia em fazer as fotografias com 

estudantes negros na Biblioteca Machado de Assis. E, por que na 

biblioteca? Porque a biblioteca possui o conhecimento. E, conhecimento, 

é poder. O jovem-negro tem que ser inserido em locais que representam 

o poder. Alguns estudantes não conheciam a Biblioteca Machado de 

Assis. E concluíam o ensino médio sem ao menos sentirem curiosidade em 

visitá-la. O Projeto 365 Dias de Consciência Negra oportunizou para 

alguns estudantes estímulos à leitura e a conhecer a biblioteca”.  

 

2.1.2 Algumas pessoas que participaram de ações 

  

Marcelo Café (Músico, Compositor); Fábio Esteves (Juíz), Fred Ferreira 

(Jornalista), estudantes da UnB; CCN (Centro de Convivência Negra); 

Subsecretário da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos; 

Marcelo Tigre (Lutador de MMA); Janaina Almeida (então Secretária 

Executiva Pedagógica GAB/SEEDF); Mariana Almada (Professora, fotógrafa, 

terapeuta); Diretor do CED 310, ProfºWagner Lemos; Profº José Chaves; 
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Profº Adilson; Grupo Filhos do Quilombo; Grupo Pegada Black; ProfºAlef 

Luigi; ProfºDrº Luís Filomeno (Engenharia/UnB); Coordenador do CCN / 

UnB (Centro de Convivência Negra), Manoel Barbosa; Profº José Nildo; 

Cristiane Sobral (escritora e arte-educadora); Jorge Amâncio (poeta e 

professor); Músico e Profº Franco Adriano.  

 

2.1.3 Anos e ações de implementação  

2018 

Ano de abertura, foram realizadas fotografias; rodas de conversa; desfile 

pedagógico; cine-debate e exposição na UnB (Restaurante Universitário).  

Acesse as fotografias das ações do 
ano de 2018 clicando aqui. 

  

2019 

Fotografias; roda de conversas; desfile pedagógico; e exposição na UnB 

(Restaurante Universitário); passeios temáticos; exposições de convidados 

na escola; exposição itinerante (shopping, CRE, Sede da SEEDF, 

tematização do Seminário Antirracista da Gerência de Educação em 

Direitos Humanos e Diversidade da SEEDF, outros estabelecimentos de 

ensino e Palácio do Buriti). 

Acesse as fotografias das ações do 

ano de 2019 clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

  

Acesse a Revista Orí clicando aqui. 

Nesse ano, houve a publicação, iniciativa 

de estudantes do programa Afroatitude, ligado 

ao Centro de Convivência Negra (CCN/UnB), 

em parceria com estudantes do projeto 365 

dias de Consciência Negra. Três alunas de 

Margareth participaram do projeto da revista 

Ori, que é voltada para o reconhecimento de 

personalidades negras inspiradoras. 

http://www.ced310.com.br/365cn2018
http://www.ced310.com.br/365cn2018
http://www.ced310.com.br/365cn2019
http://www.ced310.com.br/365cn2019
http://www.ced310.com.br/365cn2018
http://www.ced310.com.br/365cn2019
http://www.ccn.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=57:revista-ori&catid=175&Itemid=673
http://www.ccn.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=57:revista-ori&catid=175&Itemid=673
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2020 

Exposição itinerante; rodas de conversas virtuais; lives; Aperitivo Poético e 
Musical nas coordenações pedagógicas. 

 

2021 

Rodas de conversas; leituras dramáticas; momentos de reflexão; 
apresentações musicais e teatrais; participação em curso da EAPE. 

 

2.1.4 Principais ações do projeto  

 

Exposições, desfiles, fotografia, poesias, saraus, artes cênicas, rodas 

de conversa, desenhos, passeios temáticos, aperitivo musical e poético, 

entre outros. 

 

a) Desfile Pedagógico 

 

O “Desfile Pedagógico” 

não possuía um cunho estético 

– classificatório para os partici-

pantes, mas de fortalecimento 

de suas raízes ancestrais, da 

autoestima e construção de 

identidade. O ato de desfilar traz 

em sua essência, informações 

sobre a cultura nas apresen-

tações, bem como curiosidades 

sobre personalidades negras.  
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O tapete vermelho no período da Idade Média servia para reis e 

rainhas passar como um sinal de respeito e reverência. No nosso trabalho, 

os estudantes são descendentes de toda uma corte nobre africana. Os 

estudantes desfilam no tapete vermelho e fazem uma reverência à sua 

própria ancestralidade. No desfile, além dos estudantes participam pais, 

professores, auxiliares/terceirizados da limpeza e demais convidados da 

comunidade. Desta forma a atividade supera uma prática que comumente 

é caracterizada como festiva e vincula com o processo pedagógico a 

construção de identidades e valores de autoestima entre os estudantes. 

 

b) Exposições 

Exposição Fotográfica “310 Olhares” como referência ao nome da 

escola. Essas fotografias foram feitas pelo estudante Vinícius Bispo. O 

resultado foi brilhante. E desta atividade resolvemos mostrá-la ao 

Coordenador do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília. 

Com esta iniciativa conseguimos realizar uma exposição inédita no 

Restaurante Universitário da UnB. A exposição realizada no restaurante 

universitário da UnB quebra paradigmas, pois, mostra para jovens negros 

da periferia que esse espaço também pode ser ocupado por eles. E isso faz 

com que eles aumentem a sua autoestima e ampliem a perspectiva para 

diversas possibilidades profissionais. A exposição também foi realizada 

em outros espaços da cidade tornando-a uma atividade itinerante do 

projeto em função da sua capacidade de mobilidade e praticidade. 
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Exposição no Palácio do Buriti 

Exposição Itinerante no CEF 
209 da CRE de Santa Maria 
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c) Rodas de conversa  

 

O Projeto 365 Dias de Consciência Negra recebe, na Biblioteca 

Machado de Assis, convidados para a roda de conversa (músico, juiz, 

professores, doutores, entre outros) onde participam estudantes do CED 

310, servidores, docentes, direção, pais e pessoas da comunidade. Nesta 

atividade desenvolvem-se momentos de criticidade proporcionando o 

protagonismo juvenil. O convidado conta seu percurso profissional e os 

desafios que encontrou em sua trajetória. O público problematiza esses 

desafios e levanta questões sobre a temática étnico-racial. O Centro de 

Convivência Negra contribui como parceiro do Programa Afroatitude com 

o Projeto “Afro vai às Escolas”. Os estudantes da UnB que integram esse 

projeto vêm até a escola trazendo uma pauta para compartilhar com os 

alunos do CED 310. Deste encontro, os estudantes da UnB relatam as 

adversidades vividas e como conseguiram entrar na universidade. 

Compartilham juntos experiências trazendo motivação para os estudos e 

a certeza que é possível jovens-negros e não negros da periferia ingressar 

na UnB. As rodas de conversa vinculando os alunos do CED 310 com os 

estudantes da UnB projetam novos docentes na perspectiva de se 

tornarem autores das suas histórias de vida, vislumbrar o contexto da 

escola pública e o fazer pedagógico integrado a um espaço de formação 

universitária 

 

d) Passeios temáticos 

 

Foram realizados passeios em diversos locais como: Centro de 

Convivência Negra da UnB, Embaixada do Senegal, Organização das 

Nações Unidas (ONU/DF), Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade 

Racial (SEJUS/GDF), Feira do Livro de Brasília (Secretaria de Cultura/GDF), 

estabelecimentos de ensino da rede pública da SEDF. Curiosidade: 
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realizamos de forma inovadora um passeio para o Centro de Convivência 

Negra com 46 estudantes negros do CED 310. O aluno Pedro Neto relatou 

que nunca foi convidado em sua vida escolar para atividade alguma. E 

que participar dessa atividade havia lhe deixado muito feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Aperitivo musical e poético 

 

Foram convidados para coordenação pedagógica online respecti-

vamente: o músico e compositor Marcelo Café; a escritora, poetisa e 

professora da SEDF, Cristiane Sobral; o poeta e professor da SEDF, Jorge 

Amâncio e o professor e músico Franco Adriano. Trata-se de um momento 

especial onde o convidado relata sobre sua obra e logo após canta ou 

recita poesias compartilhando, depois, espaços dialógicos sobre sua 

produção artística e cultural. Esse momento foi realizado para 

comemorar o mês da Consciência Negra.  

Visita ao Centro de Convivência Negra da UnB 
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2.1.5 Reconhecimento por parte da SEEDF 

 

Em 2019, a então Gerente de Educação em Direitos Humanos e 

Diversidade da SUBEB, da SEEDF, professora Aldenora Conceição de 

Macedo, me convidou para expor os banners com as fotografias na Sede I 

da SEEDF (Edifício Phenícia), o que ocorreu durante uma semana. Além de 

que a gerente ainda deu visibilidade ao projeto a partir de uma reportagem 

realizada pela Assessoria de Comunicação da SEEDF. A exposição foi uma 

das muitas ações que a gerência realizou em 2019. 

 

Acesse a matéria “Na rede pública, todo dia é Dia da 
Consciência Negra” clicando aqui. 

 

Após isso as fotografias foram levadas para tematizar, emoldurar, o 

Seminário “Educação em e para as relações étnico-raciais: compartilhando 

práticas pedagógicas”, realizado na Casa do Cantador, em Ceilândia, no dia 

20 de novembro de 2019. 

 

Acesse a matéria “Seminário celebra a Educação 
para as relações étnico-raciais” clicando aqui. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacao.df.gov.br/na-rede-publica-todo-dia-e-dia-da-consciencia-negra/
https://www.educacao.df.gov.br/na-rede-publica-todo-dia-e-dia-da-consciencia-negra/
https://www.educacao.df.gov.br/seminario-celebra-a-educacao-em-e-para-as-relacoes-etnico-raciais/
https://www.educacao.df.gov.br/seminario-celebra-a-educacao-em-e-para-as-relacoes-etnico-raciais/
https://www.educacao.df.gov.br/na-rede-publica-todo-dia-e-dia-da-consciencia-negra/
https://www.educacao.df.gov.br/seminario-celebra-a-educacao-em-e-para-as-relacoes-etnico-raciais/


  

30 
 

No ano letivo de 2020 integrantes do 

Projeto 365 Dias de Consciência 

Negra e parceiras/os do Centro de 

Convivência Negra/UnB participa-

ram de uma live (videoconferência) 

pela CRE de Santa Maria em 

referência ao mês da Consciência 

Negra. Na Exposição “Para Além da 

Regência de Classe” que consiste no 

reconhecimento e fomento de 

projetos exitosos dos professores 

readaptados da SEDF. 

 

 

Em 2021 o projeto foi incluído no curso “Aprender sem parar: 

Orientação educacional”, da Subsecretaria de Formação Continuada de 

Profissionais da Educação (EAPE/SEEDF) como exemplo de ação exitosa do 

percurso “Orientar respeitando as diferenças e identidades”. O curso é 

voltado às orientadoras e orientadores educacionais desde 2018 e no ano 

de 2021 teve um público de mais de 500 profissionais. 

  

2.1.6 O envolvimento de estudantes, professoras/es e comunidade  

 

Trouxemos falas de algumas estudantes do projeto que demonstram 

os bons resultados alcançados:  

 

“Quando comecei a participar do projeto achei que seria somente 

‘umas fotos’ para um mural, porém foi mais do que isso! Esse projeto foi 

a chave que abriu o cadeado de onde eu estava presa! Dentro de mim 

mesma, esse projeto deu cor a minha vida cinza e me fez enxergar que 

Professora Aldenora Macedo no 
Seminário e, ao fundo, um dos banners 

que compõem o acervo do projeto. 
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o negro é lindo e que eu sou mais do que uma cor eu sou mais do que 

um corpo eu sou NEGRA E LINDA! Minha família de início adorou a minha 

participação nesse projeto. Amei o desfile e me senti outra pessoa! 

Inclusive parentes distantes ficaram muito felizes com esse projeto 

diferente porque geralmente o que se é lembrado na comemoração da 

consciência negra é somente o negro escravo e o projeto nos mostrou 

o negro atual, o negro moderno e o negro que saiu da senzala para 

ganhar o mundo. Agradeço ao CED 310 por essa oportunidade e 

agradeço a querida Margareth pelo carinho, a paciência e por me fazer 

enxergar a vida de outra forma”. 

Emilly Eduarda (estudante).  

 

“O projeto 365 dias de Consciência Negra, foi realizado com sucesso 

graças ao trabalho em equipe e dedicação dos seus participantes. Sua 

grande mensagem é o amor-próprio que em todos os momentos de 

nossas vidas é essencial. Na caminhada da vida há estradas tortuosas e 

muitas vezes dolorosas, porém, nem todas nós temos de, por obrigação, 

tomar, e é nesse momento que o amor por nós mesmos precisa nos 

guiar para tomar as decisões corretas. Para que possamos estar 

preparados para enfrentar os obstáculos da vida é necessário 

persistência, resiliência, humildade e paciência. Em muitos momentos do 

projeto me vi cercada de adversidades, porém, através delas 

compreendi a importância de persistir e acreditar em meu potencial. 

Outro ponto importante e positivo do projeto que gostaria de destacar é 

o apoio constante que recebi e os laços de amizade que foram formados 

através do trabalho em equipe. Gostaria de agradecer imensamente à 

criadora e idealizadora do projeto, por todo incentivo, apoio recebidos que 

foram, muitas vezes, injeções de ânimo e encorajamento para lutar contra 

o preconceito racial e as desigualdades sociais que são enfrentadas por 

jovens de periferia como eu. Agradeço de coração Margareth!” 

(Karoline Maciel) 

mailto:karoline_maciel@outlook.com


  

32 
 

“Fiz parte do Projeto no ano de 2018 e sinto seus efeitos até hoje. 

Desde o convite para participar, até o desfile fez total diferença na minha 

vida, principalmente se falarmos de autoestima e autoconhecimento. A 

partir da iniciativa da professora Margareth os alunos negros passaram a 

se sentir reconhecidos e incluídos. Passamos a perceber nossa beleza 

exatamente em quem somos. Hoje em dia sei quem sou e reconheço  

que as características negras são diferentes do padrão, mas não anulam 

a sua beleza. O projeto foi essencial para minha mudança interna  

e externa. Um exemplo foi ter tido a coragem de assumir meu cabelo 

natural e passar pela transição. Desde então me amo como sou e  

espero que esse projeto mude a vida dos próximos que participarão, assim 

como mudou a minha!”  

(Paula Melissa - dois anos após a participação no projeto) 

 

E ainda uma poesia da estudante do 3º ano do ensino médio, Ana 

Lívia, que teve como inspiração as vivências durante a participação no 

projeto agora durante o ano letivo de 2021. A estudante faz parte do projeto 

desde o 1º ano do ensino médio. 
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Meu cabelo tem força, resistência e história. 
Tem volume, frizz, definição. 

E com tudo isso, vem a inquietação. 
Meu cabelo incomoda alguns que estão à disposição 

De, talvez, uma sociedade em opressão. 
Que dita ser mais bonito alisar 
Ao invés de se amar e se aceitar 

Do jeito que você é. 
Me olho no espelho, me enxergo 
Sinto o vento balançar cada onda 

Onda que atravessa qualquer tipo de comentário 
Que seja ao contrário 
Daquilo que acredito, 

Ele sou eu 
Eu sou ele 
Ele é meu 

Meu e só, somente o meu eu. 
Que possamos expressar personalidade, felicidade e autenticidade, 

Independente de como for, 
Seja trança, seja black, seja cacho. 

Viva o meu sangue. 
Viva a minha força. 

Viva a minha origem. 
 

Ana Lívia 
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Também julgamos ser interessantes apresentar depoimentos de 

professoras/es que participaram do projeto, uma vez que quanto mais 

profissionais da Unidade Escolar juntarem-se às atividades de projeto 

como esse, maior será a abrangência das ideias antirracistas. Mais 

estudantes serão alcançadas/os e beneficiadas/os direta ou indiretamente. 

 

“A lei 10639/2003 trouxe mais do que alterações na LDB. Trouxe uma 

necessidade de olharmos para si e vermos que resgatarmos os laços e 

valores da história afro-brasileira também é resgatarmos nossa 

identidade e posição moral em uma sociedade em que a reprodução de 

mazelas como o racismo precisa ser combatida com o que temos de 

melhor, a educação. Immanuel Kant cita que "o homem não é nada além 

daquilo que a educação faz dele". O projeto 365, como carinhosamente 

chamamos, traz a cada dia a empatia e o olhar de acolhimento a jovens 

do ensino médio do CED 310. Trazer à luz, figuras como Luiz Gama, 

Carolina de Jesus e Machado de Assis e soma ao conhecimento de nossa 

clientela que a história afro-brasileira vai além dos consagrados samba e 

futebol. Olhar a beleza exterior eleva a autoestima de quem desconhece 

até o seu próprio valor, descortinando algo ainda maior que é a conquista 

de si, o seu interior. As rodas de conversas com nossos convidados ilustres, 

os desfiles sem competição, mas por exaltação ao belo natural de cada 

ser, as exposições e mostras que retratam nosso sorriso e orgulho de 

pertencer a algo, entre tantas ações do "365" definem que um dia em 

novembro é pouco para se celebrar e se refletir, mas um ano é só o começo 

para a gente se encontrar. Viva o preto, o branco, todas as cores. Viva o 

indígena e todas as nações. Vivamos sem preconceitos. Vivamos 

intensamente o respeito com a honestidade do valor de cada um. 

Vivamos uma escola plena e atenta às mudanças do mundo!” 

(Wagner Lemos - Diretor CED 310 Santa Maria) 
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“Nos momentos da preparação desse projeto, focamos em alunos 

que de certa forma seriam beneficiados com a iniciativa. Alunos tímidos, 

com bloqueios de interação, alunos que precisavam estar em um 

grupo, debater, aprender uns com os outros. Como professor presente 

em sala eu tinha em minha mente alguns nomes. E fiz o possível para que 

alguns escolhidos aceitassem o convite. Realmente alcançamos o nosso 

objetivo. Alunos que ficavam de lado e calados em sala estavam 

interagindo, dando sua opinião, tirando foto e fazendo poses. Uma coisa 

que me marcou foi a primeira reunião, onde a professora Margareth 

pediu a fala de cada um presente. Alguns não conseguiram falar. 

Porém, em outras oportunidades, conseguiram se expressar. Fiquei 

muito feliz no desfile. Eu vi nossos alunos ansiosos, nervosos, mas acima 

de tudo orgulhosos de terem feito parte de um evento tão especial. Ver o 

olhar baixo e tímido perdendo espaço para sorrisos e olhos brilhantes 

foi o verdadeiro triunfo desse projeto”. 

(Professor Alef Luigi de Oliveira Lima). 

 

“Desde quando conheci o Projeto 365 Dias de Consciência Negra me 

surpreendi pela originalidade da concepção e idealização da Professora 

Margareth. Digo isso porque, entre vários aspectos que pude perceber o 

projeto inova atribuindo sentidos que ressignificam a temática 

comumente centrada apenas nas questões étnicos raciais e se encontra 

com o cotidiano desse jovem preto, pobre e periférico que cotidianamente 

lida com o racismo e a estigmatização de cor. Por isso o título “365 Dias 

de Consciência Negra” não é apenas sugestivo para referenciar ações, 

programas e projetos de formação docente. Mas, fundamentalmente, 

porque traz para o chão da escola, um espaço vivo e permanente de 

resistência e de construção de uma educação antirracista”. 

(Professor José Nildo de Souza) 
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E uma das participações importantes que enriqueceram e 

abrilhantaram o projeto: 

 

“O Projeto 365 dias de Consciência Negra, gestado pela Profª 

Margareth no CED 310 de Santa Maria, é, dentre outras coisas, uma 

demonstração de amor ao próximo. Pois os caminhos construídos no 

Projeto, destroem as barreiras.  Barreiras essas construídas pela 

ignorância, ‘emassada’ pelo racismo, o preconceito, o desrespeito ao 

contraditório e ao diferente. Esses ingredientes da sociedade são letais na 

formação do ser humano, na sua dignidade, no seu conforto psíquico, no 

seu reconhecimento como ator de sua própria vida. Quando nos é dada 

a oportunidade de conhecer nossas origens, de nos reconciliarmos 

com o passado e com o presente, nos fortalecermos na Ancestralidade 

e podemos ter uma direção para a vida plena de consciência. Isso é 

liberdade, é respeito, é dignidade e, sobretudo amor ao próximo...” 

(Marcelo Café – Músico e Compositor) 
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3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ENGAJADAS E 
CRIATIVAS DA CRET (ANO LETIVO  2021) 
 

“Ainda que professores progressistas que educavam 
para a prática da liberdade fossem exceção, sua 
presença me inspirava. Eu sabia que queria seguir seu 
exemplo e me tornar uma professora que ajudasse os 
estudantes a serem aprendizes autônomos. Esse é o tipo 
de professora que me tornei, influenciada por mulheres e 
homens progressistas (negros e brancos) que repetidas 
vezes me mostraram, do ensino fundamental à 
faculdade, o poder do conhecimento. Esses professores 
me mostraram que era possível escolher educar para a 
prática da liberdade”. 

(bell hooks) 

 

3.1 Projeto “Os 5 Sentidos da 
Cultura Afro-brasileira” 
CEF 10 de Taguatinga 

 

Descrição 

Professoras autoras: Lucilene Chaves Costa e Tayná F. Carvalho 

 

Lucilene Chaves é graduada em Letras pela Universidade 

Católica de Brasília, pós-graduada em Gestão Escolar e Gestão 

Pedagógica e professora da SEEDF há 20 anos. 

Tayná F. Carvalho é graduada em História, pós-graduada em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, monitora na ANPUH XXI. 

Lecionei Artes e Redação na Escola Novo Jardim - TO, criadora do 

Canal Fique Fera, página de artes e estudos para adolescentes. 

Muralista e artista de lettering, atualmente professora na SEEDF. 
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Objetivo da ação: “Os 5 Sentidos da Cultura Afro-brasileira’’ visa realizar 

uma imersão com os alunos na cultura-artística negra, ativando audição, 

visão, paladar, tato e olfato a partir de várias ações interdisciplinares entre 

História, Artes e Língua Portuguesa. Foi iniciado em 2019 quando unimos 

nossas forças para realizar uma sequência didática para a Consciência 

Negra. Agora, em novembro de 2021, realizamos outro projeto que também 

foi um sucesso entre os alunos, com prêmios, jogo de conhecimentos gerais 

e outras curiosidades. Em anexo mostramos fotos e vídeos desses dois 

projetos. 

 

Público-alvo: 11 a 13 anos (6º e 7º anos) - Ensino Fundamental Anos Finais 

Ocorreu de forma presencial 
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Objetivos da Aprendizagem 

● De acordo com o Currículo em Movimento da SEEDF: Apreciar e 

entender as manifestações culturais de vários grupos étnico-raciais 

que compõem a nação brasileira em seu universo pluricultural. 

● Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem 

estética e comunicacional. 

● Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e 

fruição da produção artística; despertar reflexão coletiva e debate. 

 

De acordo com a BNCC: Contextos e práticas e processo de criação: 

 

● Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se 

integram às linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), 

gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), 

cenográficas, coreográficas, musicais etc.  

● Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções 

visuais.  

 

Artes integradas: 

 

● Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida 

social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

● Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo 

a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 
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Metodologia 

• Aulas expositivas dialogadas e interdisciplinaridade com as 

disciplinas de História e Português (literatura, música, poema. 

• Realização de uma exposição 

• Trabalho com a oralidade das alunas que apresentaram uma música 

e um poema autoral. 

• Participação ativa dos alunos na escolha dos objetos e materiais 

para a exposição. 

 

Desenvolvimento  

Aulas: História do Baobá, músicas e estudo do livro Irmão Negro de Walcyr 

Carrasco 

Ações: 

1. Realização de mural com figuras negras de épocas e áreas diferentes, 

entre eles atores, cantores, esportistas, jornalistas, cientistas e mulheres 

negras, como a Jovita Feitosa que foi uma militar brasileira na Guerra do 

Paraguai. 

2. Participação ativa das alunas reunindo bonecas negras; Exposição de 

vários livros do acervo da escola que trabalha com a temática antirracista e 

história afro-brasileira. 

3. Produção de brindes pelas professoras: canecas, quadros pintados pela 

professora, 

4. Os 5 sentidos: visão - exposição de artes, esculturas e objetos; audição - 

músicas brasileiras de matriz negra; tato, olfato e paladar foram 

estimulados com as premiações, entrega da cocada (que é um doce típico) 

e produção das máscaras e materiais para a exposição. 

5. Apresentamos a muda de Baobá para posterior cerimônia de plantio. 

6. Customização de sprays com desenho de baobás para sorteio junto aos 

alunos. 
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Recursos e instrumentos utilizados 

Caixa de som, microfone, esculturas, cocadas, doces, sprays customizados 

com desenho de baobá, maracás, banco africano reciclado, berimbau, 

canecas, quadros decorativos, materiais pedagógicos.  

 

Desafios encontrados 

A pandemia, o ensino presencial repentino, alunos desestimulados e, 

inclusive, nosso emocional, cognitivo e pedagógico, verba reduzida, falta de 

materiais pedagógicos. Nós duas precisamos investir. 
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Processo avaliativo 

Produção artística dos alunos com desenhos, máscaras, objetos, bonecas 

negras, poesia e música. Os alunos foram avaliados também pela 

participação na exposição e interação com seus pares e com as perguntas 

sobre a árvore de baobá.  

 

Resultados 

Em cada etapa os educandos foram ativados em seus 5 sentidos: visão, 

olfato, audição, tato e paladar. Outro sentido contemplado foi a empatia, a 

tolerância e a consciência sobre as diferenças, o racismo e o preconceito. As 

alunas que apresentaram poesia autoral e a música.  

 

Referências 

Carrasco, Walcyr. Irmão Negro. São Paulo: Moderna, 2003. 

DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Básica – Anos 

Iniciais – Anos Finais, SEEDF, 2018. 

Munanga, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Global, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

2018.  
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3.2 Projeto “Orgulho Ancestral” 

CED 07 de Taguatinga 

 

Descrição 

Professores autores/as: Brendo dos Santos Brandão e Rônia Gerlânia de 

Souza Santana  

 

Rônia Gerlânia de Souza Santana é Licenciada em Letras-

Português pela Universidade de Brasília, Técnica em Cozinha e 

Gastrônoma em formação pelo Instituto Federal de Brasília.  

Brendo dos Santos Brandão é Licenciado em Letras (Língua 

portuguesa e respectivas literaturas) e Pedagogia pelo Instituto 

de Educação e Ensino Superior de Samambaia (IESA), que estão à 

frente da Oficina do EMTI de Jornal Escolar do CED 07 de 

Taguatinga desde o ano de 2019. 

 

Objetivo da ação: Desenvolver atividades que abordem a autoestima dos 

estudantes negros, exaltando a importância da cultura negra na construção 

da nossa cultura; intensificar o combate à discriminação racial na 

comunidade escolar e promover evento de culminância, abordando 

temáticas relevantes ao tema.  

 

Público-alvo: Ensino Médio 

Disciplina de Língua Portuguesa  

Oficina do EMTI de Jornal Escolar do CED 07, acontecendo desde o ano de 

2019, que atende estudantes do Ensino Médio. 
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Objetivos da Aprendizagem 

Seguir o proposto pelo Currículo em Movimento da SEEDF, que 

determina que a cultura africana e afro-brasileira sejam ensinadas em todas 

as escolas públicas, além de ser mensurado sobre três eixos: cidadania e 

educação em/e para os direitos humanos; educação para a diversidade e 

educação para a sustentabilidade. 

Segundo a BNCC, sobre essa temática, é também finalidade do 

Ensino Médio o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

considerando sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico. Tendo em vista a construção de uma 

sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária, e, 

deve permitir aos estudantes compreender que a sociedade é formada por 

pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem 

cultura e história próprias, igualmente valiosas, e que em conjunto 

constroem, na nação brasileira, sua história; combater estereótipos, 

discriminações de qualquer natureza e violações de direitos de pessoas ou 

grupos sociais, favorecendo o convívio com a diferença. 

 

Metodologia 

O projeto é divido em duas etapas, sendo a primeira de cunho 

basicamente teórico e a segunda, prática, onde os estudantes participarão 

de oficinas e ações que evidenciem a beleza e relevância do negro e sua 

força na sociedade. 

A etapa teórica consiste na apresentação do projeto aos estudantes 

e no convite à participação ativa deles no mesmo, pesquisando e criando 

materiais de divulgação na primeira semana, dentro da oficina de Jornal 

Escolar. 

A etapa prática consiste na realização de oficinas e ações já 

conhecidas pelos estudantes na primeira semana e contará com a 
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participação de diversos professores de outras oficinas e das disciplinas 

regulares. 

Serão realizadas pesquisas; enquetes; produções de materiais de 

divulgação; debates; ações voltadas à produção de produtos para a 

culminância do projeto. 

Os temas abordados serão: história, cultura, beleza/moda,  

culinária, arte. 

As ações são todas realizadas no turno vespertino, no horário de 

aplicação das oficinas do EMTI.  

 

Desenvolvimento  

Primeira etapa: sensibilização e adesão ao projeto 

 

Momento 1 

Apresentar aos estudantes o projeto, ressaltando a importância de se 

valorizar e tornar visível a relevância do cidadão negro na sociedade e a 

importância de se combater o preconceito de raça. Exibição de vídeo sobre 

a temática. Acesse o vídeo clicando aqui. 

 Programa Saia Just: O racismo no Brasil é problema de todos e o 

videoclipe do cantor WD. Acesse o vídeo clicando aqui. 

Debater com os estudantes sobre o vídeo e convidá-los a planejar e 

criar slogans e imagens sobre a temática para serem divulgados nas redes 

sociais da escola e nos murais. Promover a escolha do nome da árvore que 

será plantada na escola na próxima aula. Sugerir que os alunos façam uma 

pesquisa de nomes regionais de relevância para fazer uma homenagem. 

Momento 2 

Selecionar, junto aos estudantes, uma playlist especial com artistas 

negros e músicas que abordam a cultura negra para serem tocadas nos 

intervalos da próxima semana; 

https://www.youtube.com/watch?v=dMsArwdaktw
https://www.youtube.com/watch?v=QJ8Zp_HYsbI
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Elaborar, com a supervisão do professor Brendo, material publicitário 

para divulgação nas redes sociais. 

Momento 3 

Produção e divulgação de textos e imagens publicitárias do projeto; 

Pesquisa: Grandes nomes do DF. Levantamento liderado pelos alunos do 

professor Jaime, a fim de evidenciar grandes nomes do DF e comunidade 

para homenagem na exposição de culminância. Serão criados banners com 

os nomes, fotos e biografias dos personagens pesquisados, montagem do 

mural e divulgação das ações da semana seguinte, sob a orientação dos 

professores Brendo e Rônia. 

 

Segunda etapa: ações e culminância “Orgulho ancestral” 

 

Momento 4 

“Playlist preta”: Tocar durante a hora da formação de hábitos as 

músicas selecionadas pelos estudantes. 

Oficina de percussão: aula de percussão com o professor Rhenzo, 

para estudantes previamente inscritos; 

Cine-debate: “Eu e a negritude”: exibição de curta-metragem e 

conversa com a professora de direito Isabela Alves. 

Sessão de fotos: realização de sessão de fotos com os estudantes 

voluntários, encaminhados pela professora Natália. Os estudantes criam 

frases de empoderamento, que serão exibidas na exposição, na 

culminância do projeto. As fotos serão captadas pela professora Stela 

Martina e serão impressas em papel fotográfico. 

Montagem do mural na entrada de algum bloco mais visível da 

escola.  

Divulgação das ações da semana, sob a orientação dos professores da 

Oficina de Jornal escolar. 
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Momento 5 

“Playlist preta”: Tocar durante a hora da formação de hábitos as 

músicas selecionadas pelos estudantes; 

Conversa “Eu, mulher preta” - Roda de conversa com a professora, 

escritora e poeta Karla Calasans. 

Oficina de culinária: Herança preta: Aula de culinária com a professora 

Rônia, que apresentará a história e execução de um prato brasileiro com 

influência africana (Mugunzá) para estudantes previamente inscritos; 

Oficina de tranças raiz: aula de elaboração de tranças raiz com a 

voluntária Cecileane Chagas, cabeleireira e trancista, para estudantes 

previamente inscritos. 

Preparação para a culminância: preparação de todo o material que 

será utilizado para a culminância: impressão de fotos e preparação da 

ornamentação do local escolhido. 

Momento 6 

Solenidade de culminância do projeto, com o plantio de uma árvore 

Baobá na escola e a explanação da importância cultural da árvore; 

Exposição das fotografias dos estudantes e mini biografias das 

personalidades pretas escolhidas. 

Lanche temático: Mugunzá.  

 

Recursos e instrumentos utilizados 

Projetor de imagens, TV, materiais de papelaria (papel, cartolina, cola, 

tesoura, tinta guache, pincéis, EVA, papel crepom, régua) papel A4, 

impressora colorida, papel cartão, papel fotográfico, caixa de som, 

ferramentas para o plantio da árvore, instrumentos de percussão, cabelo 

sintético, ingredientes para a elaboração do mugunzá. 
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Desafios encontrados 

Falta de recursos financeiros para auxiliar a vinda dos mediadores: 

gasolina, almoço, etc. 

 

Processo avaliativo 

Avaliação processual, considerando-se a aquisição do conhecimento 

e o processo de ensino-aprendizagem de cada turma e de cada estudante. 

Observou-se a participação nas atividades propostas e no processo das 

produções solicitadas. 

 

Resultados 

Compreensão, por parte de toda a comunidade que é necessário 

discutir questões como o racismo, a fim de combater e incentivar 

mudanças de postura; unir os estudantes sob o propósito da igualdade 

racial; ressaltar a importância e contribuição do negro na construção da 

nossa história; elevação da autoestima dos estudantes negros; afirmar a 

beleza da cultura negra.  

 

Referências 

Canções do músico WD (Washington Duarte)  

SILVA, Denise Almeida. Para gostar de ser: literatura negra, racismo e 

autoestima. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

– URI – Frederico Westphalen – Rio Grande do Sul – Brasil. 

DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Básica – Anos 

Iniciais – Anos Finais, SEEDF, 2018. 

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.  
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3.3 Sequência Didática “ERER –  
Representatividade Negra na Mídia” 
CEF 08 de Taguatinga 

 

Descrição 

Professora Autora Rosilene Silva da Costa  

Doutora em Literatura e Práticas Sociais 

E-mail: enecostas@hotmail.com 

 

Objetivo da ação: Compreender o conceito de representatividade e se 

posicionar criticamente ante a pouca representatividade negra nos espaços 

midiáticos brasileiros. 

 

Público-alvo: 7º anos - Ensino Fundamental Anos Finais 

Disciplina de Língua Portuguesa  

 

Objetivos da Aprendizagem 

Objetivos currículo em movimento da SEEDF 

 

● Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 

valores e preconceitos de classe, credo, gênero, procedência 

e ou etnia.  

● Identificar/analisar textos curtos produzidos com diferentes aspectos 

tipológicos em diferentes esferas.  

● Analisar diferentes discursos veiculados por meios de comunicação, 

considerando diversas tecnologias. 

 

mailto:enecostas@hotmail.com
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Competências/habilidades (BNCC):  

 

● (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses 

subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor 

presente.  

● (EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, 

características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação 

entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das 

ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do 

caso) e adequação à norma culta. 

● (EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de 

apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de 

opinião, orientandos e por roteiro ou texto, considerando o contexto 

de produção e demonstrando domínio dos gêneros.  

● (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações polêmicas em entrevistas, 

discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais 

etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles.  

● (EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões 

comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de relevância social. 
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Competências Específicas:  

 

● Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que 

respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, atuando criticamente frente a questões do mundo 

contemporâneo.  

● Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar 

por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e 

coletivos.  

 

Metodologia 

A metodologia usada nesse projeto, que faz parte de uma construção 

maior desenvolvida ao longo de 2021, está alicerçada na Pedagogia 

Histórico-crítica de Demerval Saviani (2020), que postula que é necessário 

“incorporar os conhecimentos pedagógicos articulando-os com os modos 

de produção da existência humana”. Assim, ante o desafio de ensinar 

gêneros textuais, produção textual e educar para as relações étnico-raciais, 

assumindo uma postura antirracista, optou-se por aulas pouco 

convencionais. Usa-se o termo pouco convencional, pois no cenário de 

pandemia, as atividades em grupo, que já não eram abundantes no espaço 

escolar, foram quase que banidas. Nossa proposta assumiu o risco de 

trabalhar em grupo no primeiro momento e, quando houve um 

relaxamento das medidas de distanciamento social, em duplas. Para que o 

trabalho em grupo ocorresse de forma segura, os alunos usaram o espaço 

da sala de aula e do pátio, o que garantiu a segurança dos estudantes. Além 

disso, os grupos usaram aplicativos de conversa (Whatsapp) ou espaços 
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próprios na plataforma de estudo online (Google Sala de Aula) para 

organizarem as suas atividades. A professora não participou dos grupos, 

mas orientou a forma como os estudantes precisavam agir em um grupo 

de trabalho. Assim, garantiu-se que atividades em grupos fossem realizadas 

e, ao mesmo tempo, oportunizou que os estudantes pudessem re-significar 

o uso dos aplicativos de conversa. O que antes era usado apenas para 

entretenimento passou a ser instrumento de trabalho pedagógico.  

A metodologia de trabalho com o texto partiu da perspectiva 

sociointeracionista, conforme é proposta por Bakhtin/Volochínov(2006). 

Nessa perspectiva, inicialmente, se compreende as condições de produção 

dos enunciados e/ou textos. No que tange aos gêneros jornalísticos, os 

estudantes puderam refletir sobre a função social desse gênero textual, ao 

mesmo tempo que compreendiam as regras da norma culta escrita. Apesar 

do foco do trabalho ser o texto escrito, houve articulação entre oralidade, 

leitura e escrita, conforme aponta Geraldi (2003).  

Durante a organização dos trabalhos de escrita das reportagens e de 

pesquisa sobre os trabalhadores da área de jornalismo, foi se chamando a 

atenção dos estudantes para aspectos ligados a história dos jornalistas e 

dos meios de comunicação mais conhecidos do país – o que culminou em 

falas que questionavam o número inferior de mulheres nas bancadas dos 

maiores telejornais, a escassez de jornalistas que declaram orientação 

sexual que não seja heterossexual e o pequeno número de jornalistas 

negros. Os estudantes observaram ainda que não há, nas grandes 

emissoras, jornalistas indígenas. Isso ocorreu no mês de outubro e já nos 

aproximavamos do mês de novembro – quando ocorre o Dia da Consciência 

Negra. Ao longo do ano, se instrumentalizou os estudantes para que 

chegassem a essa percepção, pois foram discutidos textos que abordavam 

as temáticas da diversidade e da inclusão, enquanto se trabalhava os 

conteúdos previstos em Língua Portuguesa.  

Dessa forma, encaminhou-se para que os estudantes percebessem 

que temos necessidade de “referências civilizatórias que marcam a 
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condição humana” (GOMES, 2005, p. 41), e uma dessas referências está dada 

nas mídias. O trabalho desenvolvido, inicialmente apenas com profissionais 

da área de comunicação, suscitou discussões que envolveram 

influenciadores digitais, atores, gamers, cantores, etc. Assim, nasceu o 

Projeto Representatividade Negra na Mídia. O projeto de um mês de 

duração foi realizado com atividades reflexivas e críticas, nas quais os 

estudantes fizeram uso da palavra, tiveram a liberdade de usar seus 

aparelhos smartphones e construíram seu conhecimento. A figura do 

professor se tornou apenas orientadora. As aulas deixaram de ser dadas no 

quadro e passaram a ocorrer nos pequenos grupos, nas conversas, nas 

discussões e pesquisas que surgiam e se diferenciavam a cada aula.  

 

Desenvolvimento  

Semana 1  

Aula 1: Na primeira aula da semana, os estudantes assistiram ao 

documentário Cores e Botas. Em seguida, os estudantes conversaram 

sobre a obra. Para isso, a professora irá guiar a conversa com perguntas que 

destaquem quem são as personagens, qual a sua classe social, e se 

personagens desse tipo costumam ocupar esse lugar nos filmes. Após esse 

momento, os estudantes serão apresentados à palavra representatividade 

e deverão procurar seu significado no Google. Feito isso, os alunos deverão 

compartilhar suas respostas com a turma. Nesse momento o professor 

apresentará o Projeto Negros na Mídia Brasileira, destacando que esse 

projeto é parte de um projeto maior realizado desde o início do ano, o qual 

trata das temáticas da diversidade e dos direitos humanos, bem como se 

insere no projeto de estudo do gênero jornalístico – conteúdo do segundo 

semestre.  

Aula 2: Na segunda aula da semana, os estudantes passarão a pensar 

a representatividade negra nos telejornais e programas de televisão 

brasileiros. Os alunos deverão fazer um levantamento de jornalistas e 
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repórteres negros, influenciadores digitais, apresentadores de programa, 

atores e artistas que aparecem na televisão e comparar com a quantidade 

de profissionais brancos das mesmas redes. Após, reunidos em duplas, 

deverão escolher um profissional negro de uma dessas áreas e elaborar um 

texto biográfico com viés informativo para ser publicado no site de notícias 

da escola.  

Aula 3: Os estudantes realizarão a escrita e a reescrita de seus textos, 

considerando aspectos de Língua Portuguesa e também das tecnologias 

digitais, visto que os textos deverão ser produzidos diretamente nos 

aparelhos celulares dos alunos e depois enviados pela Plataforma de Ensino 

Google Sala de Aula.  

 

Semana 2 

Aula 4: Os estudantes deverão fazer uma atividade de leitura e 

interpretação do texto jornalísticos, com a notícia Estudante reage a insulto 

racista organizando greve em 'Cabeça de Nêgo'  

Aula 5: Os estudantes farão uma produção textual livre sobre quais 

práticas podem ser realizadas para combater o racismo no ambiente 

escolar. Os textos resumidos das atividades e atitudes práticas que a escola 

pode fazer irão compor um mural no Padlet e, posteriormente, serão 

publicados no site de notícias da escola.  

Aula 6: Os estudantes deverão elaborar um card antirracista. 

Inicialmente, o professor retomará o significado do conceito de antirracista. 

Em seguida, os estudantes, em duplas, deverão pensar estratégias de 

combate ao racismo em sala de aula. As estratégias pensadas deverão ser 

transformadas em cards para publicação nas redes sociais e no site de 

notícias da escola. Assim, nessa atividade se estimulará os alunos a usarem 

um aplicativo de edição de imagens e texto, mais especificamente o Canva. 

Os estudantes que não tiverem equipamento ou que optarem por não usar 

os aparelhos eletrônicos poderão fazer com pintura e escrita em papel. 
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Semana 3  

Aula 7: Os estudantes deverão pensar sobre a representatividade 

negra no DF. Para isso, eles leram a reportagem Conheça LyNDoN, finalista 

do Brasília Independente 2021. A leitura será feita diretamente nos 

aparelhos celulares dos estudantes. Dessa forma, ao iniciar a aula, o 

professor orientará a forma de fazer pesquisa nos buscadores online. Em 

seguida, os alunos irão pesquisar sobre o rapper LyNdoN, sendo orientados 

a ler a reportagem anteriormente citada. Após a leitura silenciosa, os estu-

dantes farão uma leitura conjunta e ouvirão uma das canções do cantor.  

Aula 8: Os estudantes discutem sobre a vida do rapper e são 

informados de que ele virá cantar na escola. Assim, as turmas deverão 

elaborar um roteiro de perguntas para ser feito ao cantor, quando da sua 

visita para uma roda de conversa e para um show. 

Aula 9: Os estudantes são reunidos na quadra de esportes da escola 

para entrevistar o rapper LyNdoN. A entrevista guiada será transmitida nas 

redes sociais. Para garantir maior espaço aos estudantes, o professor deverá 

convidar dois alunos para serem mestres de cerimônia. Dar voz e espaço 

aos estudantes conduz para uma produção mais autônoma. Após a 

entrevista com o cantor, ele fará um show e desafio de rimas, atividade 

comum no mundo do rap. 

 

*Essa didática sobre o uso da linguagem 

jornalística e mesmo de tratamento das questões 

raciais sem atividades que abordam o racismo, ou 

se há racismo no Brasil faz parte de um projeto 

mais amplo que aborda os temas da diversidade e 

que promove a escrita de textos jornalísticos. 
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Recursos e instrumentos utilizados 

Jornais, Plataforma de Ensino Google Sala de Aula.  

 

Desafios encontrados 

Os principais desafios encontrados neste trabalho foram as 

limitações de acesso à tecnologia e a polarização política atual de nosso 

país. As limitações de acesso à tecnologia foram dirimidas como a liberação 

da internet da escola para que os estudantes acessassem seus aparelhos. 

Contudo, estudantes sem aparelho de celular ou com aparelhos um pouco 

mais antigos encontraram dificuldade. Além disso, as limitações de número 

de tomadas nas salas de aula, ou carregadores defeituosos, em muitos 

momentos dificultaram o trabalho. Observou-se também que para além 

dos problemas físicos, tínhamos um problema conceitual: mesmo usando 

a tecnologia há mais de um ano, os estudantes ainda apresentam dificul-

dade para se concentrar nas atividades escolares, de forma que, em muitos 

momentos, se distraem em jogos ou em redes sociais – o que demandou 

um trabalho de conscientização sobre o uso dos aparelhos em aula.  

Apesar dessas dificuldades, o que mais pesou para a consecução 

desse trabalho foi a polarização política, a qual chega nas salas de aula do 

sétimo ano, onde adolescentes recém saídos da infância estudam. Abordar 

temas como racismo, discriminação e preconceito é visto por uma parcela 

de pessoas como algo desnecessário. Assim, buscou-se formas de trazer a 

discussão crítica, porém sempre tendo o cuidado de não ferir o 

posicionamento político de nenhuma família representada na sala de aula. 

Para que isso ocorresse, em diversos momentos, foi necessário intervir para 

que os estudantes mantivessem uma linha respeitosa de diálogo e, ao 

mesmo tempo, pudessem construir o conhecimento daquilo que é 

realidade na sociedade e comprovado pela ciência: existe racismo, 
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preconceito e discriminação no Brasil e a escola precisa atuar para que 

vivamos em uma sociedade antirracista. 

 

Processo avaliativo 

A avaliação é diagnóstica, formativa e somativa, priorizando, dessa 

forma, os conhecimentos prévios dos estudantes. Em seguida, considerar-

se a aquisição do conhecimento e o processo de ensino-aprendizagem de 

cada turma e de cada estudante. Por fim, avaliar-se-á a forma como os 

estudantes incorporam e/ou interiorizam o conteúdo relativo à educação 

para as relações étnico-raciais. 

 

Resultados 

A mudança de comportamento e a postura crítica ante a diversidade 

é algo perceptível nos estudantes. Inicialmente, no primeiro bimestre, dis-

cursos discriminatórios, piadas e até mesmo nicknames preconceituosos 

eram comuns nas turmas. Mesmo no ambiente online isso se evidenciava. 

O trabalho desenvolvido ao longo do ano oportunizou que os estudantes 

refletissem e mudassem de postura. 

Da mesma forma, observou-se uma mudança de atitude em relação 

ao uso dos aparelhos de telefone. Os estudantes, a partir do momento que 

puderam usar os aparelhos em aula, passaram a ter maneiras mais madu-

ras em relação ao uso da tecnologia. Assim, diminuiu consideravelmente o 

número de alunos que se distraem em atividades não relacionadas ao as-

sunto abordado em aula por estarem usando os smartphones. 

A relação com a notícia, a reportagem, a forma de escrever se torna-

ram evidentes nas produções textuais individuais e coletivas. Os estudantes 

compreenderam as características dos gêneros textuais jornalísticos e mi-

diáticos. Hoje são capazes de reconhecer e produzir notícias, reportagens, 

postagens para redes sociais, biografias e propagandas. Além disso, quando 
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não sabem o significado de uma palavra, ou têm dúvidas em uma constru-

ção sintática, recorrem aos mecanismos de pesquisa na internet. Quando 

iniciamos esse trabalho tínhamos um estudante com muita dificuldade de 

escrever, pois o processo de alfabetização foi precário – ao término do pro-

cesso, esse aluno escreve textos com clareza e com organização sintática, 

ainda precisando avançar em aspectos ortográficos. Estudantes com ne-

cessidades educativas especiais participaram ativamente de todas as ativi-

dades – as atividades adaptadas foram direcionadas pelo professor na divi-

são de tarefas e todos os estudantes foram bem sucedidos. A pandemia nos 

colocou ante diferentes modalidades de ensino. Assim, tivemos estudantes 

que, por razões diversas, não frequentaram parte das aulas ou não partici-

param de nenhuma atividade presencial. Esses estudantes se envolveram 

no trabalho, alguns escrevendo em dupla com colegas de outras turmas, 

outros trabalharam individualmente. Porém, todos participaram das ativi-

dades – mesmo que, devido às condições materiais, não conseguiram assis-

tir às aulas síncronas.  

Por fim, o lançamento do site de notícias da escola em um evento 

que contou com uma celebridade local, o rapper Lyndon, que está na mídia 

oportunizou que estudantes negros e negras se sentissem empoderados, 

pois viram a valorização de sua cultura. Todos os estudantes puderam com 

o lançamento do site perceber a importância da representatividade negra 

na mídia, bem como reconhecer a importância dos negros para o nosso 

país. O sítio na internet, em tempos de pandemia, é uma forma de expor a 

produção dos estudantes e de despertar uma consciência e um olhar antir-

racista em toda a comunidade escolar. Outrossim, o site foi lançado com 

uma sessão especial sobre a Representatividade Negra na Mídia – tornando 

o trabalho produzido pelos estudantes disponível para a comunidade glo-

bal que acessa a internet.  
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3.4 Projeto “Falas Pretas”  
CEM 03 de Taguatinga 

 

Descrição 

Professora Autora Pollyana dos Santos Silva Costa 

Doutora em Literatura 

 

Objetivo da ação: 

● Oportunizar o protagonismo do estudante negro do CEM 03, com 

momentos de fala, exposição de ponto de vista, e relatos situações 

cotidianas vivenciadas por ele. 

● Dar visibilidade à cultura afrodescendente e evidenciar a relevância 

dessa matriz para a construção do conhecimento, tanto no campo 

cultural, quanto nas diversas áreas do saber científico. 

 

Público-alvo: estudantes do ensino médio  
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Objetivos da Aprendizagem 

Imbuído da missão de cumprir a Lei n. 10.639/03 que versa sobre a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira na Educação 

Básica do Brasil e o Currículo em Movimento da SEEDF o Centro de Ensino 

Médio 03 de Taguatinga propôs oportunizar aos estudantes os diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas dos saberes 

da cultura africana. 

É importante salientar que tal perspectiva é contemplada pela BNCC, 

no eixo transversal: Pluralidade Cultural. Para atuar nessa perspectiva, 

impõe-se destacar os aspectos que marcam a história da população 

afrodescendente, bem como refletir sobre as mazelas do racismo estrutural, 

dentre as quais, figura a invisibilidade e o silenciamento do negro em todas 

as esferas da sociedade, inclusive, no ambiente escolar. 
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Metodologia 

A proposta é desenvolvida ao longo do ano por professores dos diferentes 

campos do conhecimento. 

 

Desenvolvimento  

Momento 1 

Oficina de Rodas de Conversa: “Precisamos falar sobre racismo”: 

Quatro grupos, com 25 alunos. Os Subtemas das Rodas de Conversa: 

Racismo Estrutural, Protagonismo negro, Empoderamento negro, Racismo 

cotidiano, Racismo e Direitos Humanos, Cabelo afro e Empoderamento 

negro. 

Galeria preta: Pesquisa sobre a biografia de personalidades negras 

que se destacaram em diversas áreas da história do Brasil. Montar uma 

exposição no corredor principal da escola. 

 

Momento 2: Duração de 1 semana 

Cinemapreto: Essa será a culminância do projeto que se dará com 

visita dos estudantes à galeria, bem como a projeção de um filme que trate 

do protagonismo negro. 

Documentário: Pensando na construção de uma proposta de 

educação antirracista, propõe-se a elaboração de um documentário de 

todo o projeto, abrindo espaço, e assim ocorrer, para falas de estudantes 

sobre seu testemunho de vida. 

Concurso de Redação Solano Trindade: Promovido pelas 

professoras de Linguagens do matutino (Simone, Fabiana, Karla, Ana Maria) 

que incentivaram os alunos a escreverem poesias sobre a temática, depois 

de um estudo sobre a vida e obra do poeta Solano Trindade. A premiação 
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ocorreu no auditório, onde os finalistas declamaram poemas e os três 

primeiros colocados foram premiados. 

Concurso de desenho: Promovido pelo professor de Artes do 

matutino (Elison) que incentiva os alunos a fazerem desenhos sobre a 

temática. O concurso ainda está ocorrendo.  

 

Recursos e instrumentos utilizados 

Recursos materiais: papel, impressora, papel panamá, bambolê, cola, 

corda, tesoura, câmera. 

Espaço físico: Auditório e sala de aula. 

 

Desafios encontrados 

Falta de recursos financeiros para auxiliar a vinda dos mediadores: 

gasolina, almoço, pró labore etc. Isso conseguimos por meio de doações 

pessoais. O SINPRO também fez uma doação. 

Outro desafio foi a falta de espaço físico suficiente para as rodas de 

conversa, pois as que ocorreram no refeitório, na biblioteca e no espaço azul 

foram melhores do que as que ocorreram nas salas que acabaram ficando 

cheias. 

 

Processo avaliativo 

A avaliação dos estudantes ocorreu de forma processual. O Projeto 

também foi avaliado por toda a equipe docente e pedagógica da escola, em 

reuniões coletivas.  
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Resultados 

No geral, as avaliações foram positivas, apontando como pontos 

altos a representatividade trazida pelos mediadores das rodas de conversa, 

o protagonismo dos estudantes no fato de escolherem de que roda de 

conversa participar, bem como de escolher o filme projetado no Cinema 

Preto, além de realizarem pesquisas para a confecção da galeria preta, 

escreverem poemas e fazerem desenhos. Como ponto negativo, relatou-se 

o fato de as rodas de conversa estarem mais cheias do que o planejado 

inicialmente, já que, quando o projeto foi escrito, pensava-se que 

atenderíamos os alunos de forma escalonada, pois a SEEDF ainda atuava 

de forma híbrida. 
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3.5 Plano de aula “Afrofuturismo na 
Escola: Uso de mídias digitais na escola 
como prática inovadora de ensino” 
CEF 05 de Taguatinga 

 

Descrição 

Professor Autor Lelton Melo da Fonseca 

Graduado em Geografia, especialista em Educação Inclusiva e 

atualmente atuando na coordenação pedagógica. 

 

Objetivo da ação: Promover o letramento digital, a cidadania digital e o 

encontro com novas formas de construir conhecimento. 

 

Público-alvo: 7º ano do ensino fundamental - anos finais. 

* A atividade foi desenvolvida no ano letivo de 2020 no 

formato remoto com alunos do 7º ano do ensino 

fundamental anos finais. 
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Objetivo de aprendizagem 

Nos últimos anos, as novas plataformas digitais de informação têm 

sido incorporadas em nossas vidas, influenciando em nossa forma de 

trabalhar, de se relacionar e de também de aprender e ensinar e com isso, 

novas práticas educacionais se fazem necessárias para oferecer ao aluno 

uma prática de ensino que faça sentido para ele. Essa sequência didática, 

se assim podemos chamar, opera a partir da competência geral 5 na Base 

nacional comum curricular, onde lê-se: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
(BNCC, 2018) 

 

 A ação se ancorou na importância da educação para as relações 

étnico-raciais para a promoção de uma educação antirracistas e que 

valorize a contribuição dos povos negros para formação sociocultural 

brasileira, onde através da lei 10639/2003 traz a obrigatoriedade nos 

currículos da Educação Básica das instituições públicas e privadas. 

 

Metodologia 

A prática metodológica utilizada para a realização da atividade se 

dividiu em dois eixos.  

O primeiro foi instrumentalizar os alunos sobre a formação da 

sociedade brasileira e a caracterização de seus povos, sobretudo as 

contribuições do povo negro. E dentro dessa temática, abordar o conceito 

de AfroFuturismo.  

O segundo eixo foi orientado para a apropriação dos alunos das 
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diversas plataformas de mídias que estavam disponíveis para se construir e 

compartilhar conhecimento, como podcast, compartilhamento de vídeos, 

construção de mosaicos, colagens artísticas, etcs e assim, contribuindo para 

o letramento digital dos educandos. 

 

Desenvolvimento do trabalho 

Como descrito na metodologia, o primeiro passo foi focado em 

apresentar o conceito de Afrofuturismo e suas implicações em nossa 

sociedade. Em seguida, foram utilizadas aulas para apresentar várias 

plataformas de mídias, como o tiktok, o Youtube (como publicar vídeos), a 

plataforma de podcast Anchor e aplicativos gerais para fazer as colagens 

artísticas. E por fim, para realizar nossa exposição, foi apresentado a 

plataforma Padlet para construir o mural digital para realizar a mostra de 

trabalhos para toda comunidade escolar, incluindo os pais e responsáveis. 

 

Recursos e instrumentos utilizados 

Celular, computador, notebook. 

 

Desafios encontrados 

O maior desafio foi o de estar vivenciando o ensino remoto, por outro lado, 

um maior contato com recursos digitais, como celular e computadores, 

facilitou o processo na construção de significado para a atividade 

desenvolvida. 
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Processo avaliativo 

A Avaliação se deu de maneira formativa ao longo do processo com 

feedback sendo feito com os alunos sobre suas criações. 

 

Resultados 

Realizamos uma exposição digital com o resultado dos trabalhos na 

plataforma Padlet no ano letivo de 2020. Acesse a exposição clicando aqui.  

 

Referências 

BRASIL. Base Nacional Curricular Comum. Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação no contexto escolar: possibilidades. Acesse 

o documento nesse link.  

SILVA, Assis Leão da. & SILVA, Clesivaldo da.A Base Nacional Comum 

Curricular e a Educação Étnico-racial na promoção de uma educação 

antirracista. Revista Eletrônica Pesquiseduca. In: v. 13 n. 30 (2021): 

Formação de educadores em contexto de mudanças: políticas 

educacionais, teorias e práticas.  Universidade Católica de Santos. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/leltonmelo/cy20fxhh0wv6bdm5
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades;
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades;
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Imagem 4 (não enviada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76 
 

4 A DISCUSSÃO RACIAL NAS PESQUISAS 
DE PROFISSIONAIS DA SEEDF 
 

“Em um tempo em que muitas pessoas 
aludem à necessidade de diálogo, sobretudo 
diálogo que promova diversidade, buscamos 
garantir conexão entre teoria e prática” 

(bell hooks) 

 

 Neste capítulo apresentamos trabalhos realizados por professoras e 

professores da SEEDF5, fruto de suas pesquisas nos cursos de Mestrado e 

Doutorado em todo o Brasil e que servem como indicações de leitura para 

o aprofundamento da discussão racial. Acreditamos que cada trabalho 

apresentado constitui um importante aporte para o cumprimento do Art. 

26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

4.1 TESES E DISSERTAÇÕES NO REPOSITÓRIO DA EAPE 

 

Adeir Ferreira Alves. Organização social no Quilombo Mesquita: trabalho, 

solidariedade e atuação das mulheres. 2019. 153 f., il. Dissertação 

(Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2019. Acesse a dissertação clicando aqui. 

 

Alberto Roberto Costa. A escolarização do corpus negro: processos de 

docilização e resistência nas teorias e práticas pedagógicas no contexto 

de ensino-aprendizagem de Artes Cênicas em uma escola pública do 

 
5 Para a realização deste levantamento, recebemos a valiosa contribuição da professora 
Vanda Gebrim, bibliotecária da EAPE, que nos disponibilizou lista atualizada dos trabalhos 
disponíveis até novembro de 2011 na referida subsecretaria, a partir da qual fizemos nossa 
seleção. 
 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/37308


  

77 
 

Distrito Federal. 2015. 201 f., il. Dissertação (Mestrado em Artes) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Alessandra Melo Smith. Mudanças e/ou permanências: relações étnico-

raciais no livro didático de língua inglesa. 2013. 130 f., il. Dissertação 

(Mestrado em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

Acesse a dissertação clicando aqui. 

 

Ana José Marques. Políticas públicas e gestão da educação para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e africana: percepções de gestores 

e gestoras do Ministério da Educação - MEC. 2010. 171 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Acesse a 

dissertação clicando aqui. 

 

Antonio Gomes Costa Neto. A educação das relações étnico-raciais no 

Brasil e Uruguai: a política institucional de combate ao racismo no 

sistema de avaliação da educação superior. 2019. 208 f. 350 f., il. Tese 

(Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019. 

Acesse a tese clicando aqui. 

 

Antonio Gomes Costa Neto. Ensino religioso e as religiões matrizes 

africanas no Distrito Federal. 2010. 198 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) -Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Acesse a dissertação 

clicando aqui.  

 

Bruna Rocha Ferraz. EJA e educação para as relações étnico-raciais: uma 

proposta de pesquisa-ação em uma escola do Guará/Distrito Federal. 

2016. 185 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de 

Brasília, Brasília, 2016. Acesse a dissertação clicando aqui.  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/19859
https://repositorio.unb.br/handle/10482/14165
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/472
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/472
https://repositorio.unb.br/handle/10482/37790
https://repositorio.unb.br/handle/10482/7083?mode=full
https://repositorio.unb.br/handle/10482/7083?mode=full
https://repositorio.unb.br/handle/10482/22920?mode=full
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Claudio Vicente da Silva. A escola foi tomada: educação e resistência em 

conceição das Crioulas/ PE. 2019. 144 f., il. Dissertação (Mestrado em 

Antropologia Social) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Acesse a 

dissertação clicando aqui.  

 

Dalva Martins de Almeida. A menina negra diante do espelho. 2015. 125 f., 

il. Dissertação (Mestrado em Literatura) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2015. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Daniela dos Santos Silva. Contribuições do ensino crítico para uma 

educação antirracista no contexto do espanhol como língua 

estrangeira (ELE). 2018. 134 f., il. Dissertação (Mestrado em Linguística 

Aplicada) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação 

clicando aqui.  

 

Edriane Madureira Daher. Cenas da escravidão: imagens de Debret e o 

ensino de história no Distrito Federal 2008 ao tempo presente. 2011. xi, 

277 f., il. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2011. Acesse a dissertação clicando aqui. 

 

Eliseu Amaro de Melo Pessanha. Necropolítica&epistemicídio: as faces 

ontológicas da morte no contexto do racismo. 2018. 98 f., il. Dissertação 

(Mestrado em Metafísica) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a 

dissertação clicando aqui.  

 

Éllen Daiane Cintra. Jovens negras no ensino médio público e privado no 

DF: um estudo comparado e interseccional sobre suas vivências e 

percepções do racismo. 2018. 216 f., il. Dissertação (Mestrado em 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/37497
https://repositorio.unb.br/handle/10482/37497
https://repositorio.unb.br/handle/10482/18852
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34273
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34273
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/479
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34771
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34771
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Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação 

clicando aqui.  

 

Elna Dias Cardoso. Nós também fazemos parte desta história": memória 

de mulheres negras em Brasília. 2018. 196 f. Tese (Doutorado em 

Sociologia) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Acesse a tese 

clicando aqui.  

 

Erika do Carmo Lima Ferreira. Identidade, raça e representação: 

narrativas de jovens que ingressam na universidade de Brasília pelo 

sistema de cotas raciais. 2010. 211 f., il. Tese (Doutorado em Educação) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Acesse a tese clicando aqui.  

 

Francisco Thiago Silva. Educação antirracista nos anos iniciais do ensino 

fundamental no Distrito Federal: reflexões curriculares. 2013. 142 f., 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2013. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Gilberto Paulino de Araújo. O conhecimento etnobotânico dos Kalunga: 

uma relação entre língua e meio ambiente. 2014. 218 f., il. Tese (Doutorado 

em Linguística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Acesse a tese 

clicando aqui.  

 

Giselle Ponce Leones. A dimensão narrativa das cantigas de capoeira: 

representações de luta, resistência e afirmação da cultura afro-

brasileira na escola. 107f.: il. Dissertação (Mestrado em Letras) - 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2018. Acesse a dissertação 

clicando aqui.  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/32722
https://repositorio.unb.br/handle/10482/32722
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9205
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9205
https://repositorio.unb.br/handle/10482/8799
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/545
https://repositorio.unb.br/handle/10482/16472
https://repositorio.unb.br/handle/10482/16472
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/1114
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/1114
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Glêides Simone de Figueiredo Formiga. A cor vigiada: uma crítica ao 

discurso racializado de prevenção ao crime. 2010. 112 f. Dissertação 

(Mestrado em Antropologia Sociologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2010. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Glêides Simone de Figueiredo Formiga. No rastro de dores: trajetórias de 

vida e registros de superação em narrativas de mulheres negras com 

experiência de relações afetivo-sexuais com outras mulheres. 2015. 243 

f., il. Tese (Doutorado em Antropologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2015. Acesse a tese clicando aqui.  

 

Ildete Batista do Carmo. Identidade étnico-racial: infância, escola, família 

e subjetividade. 2020. 159 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2020. Acesse a dissertação clicando aqui.  

  

Ilka Lima Hostensky. Patrimônio territorial em Olinda- PE: Comunidade 

quilombola do Portão do Gelo – Nação Xambá, valorização da cultura 

afro-latina-americana. 2018. 255 f., il. Dissertação (Mestrado em Geografia) 

- Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Jane Margareth Ferreira. Francofonia: igualdade e diversidade? Francês 

língua estrangeira e relações étnico-raciais no contexto do Distrito 

Federal. 2017. 124 f., il. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

João Vicente Ferreira Neto. Femininas Áfricas: narrativas de escritoras 

africanas contemporâneas e o ensino de literatura em língua francesa. 

2019. 316 f. Tese (Doutorado em Literatura) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2019. Acesse a tese clicando aqui.  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/7265
https://repositorio.unb.br/handle/10482/20311
https://repositorio.unb.br/handle/10482/40641
https://repositorio.unb.br/handle/10482/32915
https://repositorio.unb.br/handle/10482/24592
https://repositorio.unb.br/handle/10482/38365
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Larissa Silva Nascimento. Autoras periféricas em mídias alternativas. 

2018. 255 f., il. Tese (Doutorado em Literatura) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2018. Acesse a tese clicando aqui.  

 

Lucélia de Jesus Abreu. A invisibilização das estudantes negras no ensino 

público de Brasília e suas consequências sociais. 2019. 140 f., il. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) - Universidade de 

Brasília, Brasília, 2019. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Lucilene Costa e Silva. Meninas negras na literatura infantojuvenil: 

escritoras negras contam outra história. 2012. 147 f., il. Dissertação 

(Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Acesse a 

dissertação clicando aqui.  

 

Luiz Alberto de Souza. A Cor e a forma: história e literatura na obra do 

jovem Cruz e Sousa (1861-1888). Dissertação (mestrado) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

Programa de Pós-Graduação em História. Acesse a dissertação clicando 

aqui.  

 

Maria Cristina Maciel Marques. Vidas à margem: relações de gênero, etnia 

e espaço na narrativa afro-brasileira contemporânea. 2016. 113 f., il. 

Dissertação (Mestrado em Literatura) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2016. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Míriam Virgínia Ramos Rosa. Espinho: desconstrução da racialização 

negra da escravidão. (Dissertação defendida em 2000 pela UnB, e que não 

consta em repositório. – Disponível na EAPE. *Há um livro com o mesmo 

título do qual se tem informações na internet). 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/35125
https://www.repositorio.unb.br/handle/10482/37517
https://repositorio.unb.br/handle/10482/11114
https://repositorio.unb.br/handle/10482/11114
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96401
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96401
https://repositorio.unb.br/handle/10482/20517
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Murilo Mangabeira Chaves. A luta por autodeterminação: desracialização 

e descolonização no pensamento de Frantz Fanon. 2019. 134 f., il. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2019. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Nívea Rodrigues Leite. A musa negra na poesia brasileira. (Dissertação 

defendida em 1990 pela UnB, e que não consta em repositório – disponível 

na EAPE). 

 

Patrícia de Barros Marques. Educação escolar quilombola e 

etnoeducaçãopalenquera: educação dos povos negros pelos povos 

negros em Conceição das Crioulas e Nariño (Brasil e Colômbia). 2018. 130 

f., il. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação 

Internacional) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação 

clicando aqui.  

 

Pedro Ivo Silva. Afrobixas: narrativas de negros homossexuais sobre seu 

lugar na sociedade. Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual de 

Goiás – UEG. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, 

Linguagens e Tecnologias, 2017. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Pollyana dos Santos Silva Costa. Assimilação, identidade e memória na 

obra O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane. 2013. 85 f. Dissertação 

(Mestrado em Literatura) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Acesse a 

dissertação clicando aqui.  

 

Rayssa Araújo Carnaúba. Trajetórias de adolescentes negras e mães: por 

outras Histórias, por outras Políticas Públicas. Dissertação de Mestrado 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/38045
https://repositorio.unb.br/handle/10482/32502
https://repositorio.unb.br/handle/10482/32502
http://www.diversidadesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Afrobixas-Pedro-Ivo.pdf
https://repositorio.unb.br/handle/10482/13923
https://repositorio.unb.br/handle/10482/13923
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em Educação, Publicação PPGE-Mestrado Profissional em Educação. 2019, 

Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, DF. 173p. Acesse a 

dissertação clicando aqui. 

 

Rodrigo Maciel Ramos. Candomblé e umbanda: caminhos terapêuticos 

afrobrasileiros. 2015. 170 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências 

da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2015. Acesse 

a dissertação clicando aqui.  

 

Roseane Lopes Cruzeiro. A formação de oboístas em Brasília: um 

levantamento histórico. 2018. 153 f., il. Dissertação (Mestrado em Música) - 

Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Semíramis de Medeiros Fernandes. Formação continuada de 

professores/as a partir da Lei Nº 10.639/2003: as relações étnico-raciais 

e o ensino de Artes Visuais. 2018. 228 f., il. Dissertação (Mestrado em Arte) 

- Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Acesse a dissertação clicando aqui.  

 

Walesca Afonso Alves Pôrto. Letramento crítico na sala de aula de 

francês: foco em identidades sociais de gênero e raça/etnia. 2016. xix, 218 

f., il. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) - Universidade de 

Brasília, Brasília, 2016. Acesse a dissertação clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37558/1/2019_RayssaAra%C3%BAjoCarna%C3%BAba.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/37558/1/2019_RayssaAra%C3%BAjoCarna%C3%BAba.pdf
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/1014
http://repositorio.se.df.gov.br/handle/123456789/1014
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34519
https://repositorio.unb.br/handle/10482/34414
https://repositorio.unb.br/handle/10482/23101
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5 O PENSAMENTO ANTIRRACISTA DO 
TAGUATINGA PLURAL: CONHECENDO 
ALGUMAS PRODUÇÕES DA EQUIPE 
 

“O essencial para nós é criar um diálogo entre 
nossas diferenças que enriqueça ambos” 

(bell hooks) 

 

O projeto Taguatinga Plural acontece por sermos entusiastas de uma 

educação mais humanizadora e nos colocarmos nessa árdua tarefa de 

educar para o antirracismo, não só ao regermos salas de aulas, mas 

também nas diferentes ocupações que tivemos dentro da SEEDF. Ele é a 

junção de muitas ideias de pessoas diferentes, com suas especificidades, 

que carregam consigo a utopia de uma sociedade sã e livre de racismo, de 

preconceitos. E isso é o que nos une!  

Para os espaços profissionais que ocupamos, em nossas vidas 

acadêmicas, para nossas formações, nossa atuação social, carregamos esse 

desejo de fazermos mais, na tentativa de, por termos o privilégio de ocupar 

alguns espaços, podemos falar, escrever e sermos ouvidas, utilizar tais 

oportunidades para construirmos pontes e diálogos mais inclusivos.  

As produções que compartilhamos ilustram nosso engajamento e 

atuação em prol de uma educação e sociedade mais justa e equânime.  

 

Professor Adeir Ferreira Alves 

 

Ancestralidade africana na afrodiáspora: Conhecimento, 

existência e vida. (Adeir Ferreira Alves e Renísia Garcia-Filice). 

Acesse o artigo clicando aqui. 

 

https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2153
https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/2153
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Babalaze das hienas e a memória coletiva moçambicana: A 

oralidade, a ancestralidade e a escrita poética como narrativa 

da guerra civil. (Gustavo de Azevedo Porto & Adeir Ferreira 

Alves). Acesse o artigo clicando aqui. 

 

Escola de Aruanda: Aprendizados e ensinos a partir do lugar 

do negro. 

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

Organização social no Quilombo Mesquita: Trabalho, 

solidariedade e atuação das mulheres.  

Acesse a dissertação clicando aqui.   

 

O “xamanismo” no Brasil: As rezas silenciadas.  

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

 

Reflexões sobre a cultura de paz na escola.  

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

 

Professora Aldenora Conceição de Macedo 

 

A gestão escolar democrática e a implementação da 

educação antirracista na escola. 

Acesse o artigo clicando aqui.  

  

 

http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/61242
http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/1020
https://repositorio.unb.br/handle/10482/37308
https://drive.google.com/file/d/1-ADvTwREgTc2xam5TUb6b_gL5Y1Ias6A/view
http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/648
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/30956
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/30956
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/30956
http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/article/view/61242
http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/1020
https://repositorio.unb.br/handle/10482/37308
https://drive.google.com/file/d/1-ADvTwREgTc2xam5TUb6b_gL5Y1Ias6A/view
https://drive.google.com/file/d/1-ADvTwREgTc2xam5TUb6b_gL5Y1Ias6A/view
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/30956
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A pedagogia engajada como prática de resistência: 

Pensando a práxis educativa em bell hooks e Paulo Freire. 

Acesse o artigo clicando aqui. 

 

Cidadania e Democracia como fundamentos de uma 

educação na e para a diversidade. 

Acesse o artigo clicando aqui.  

  

 

Direitos Humanos: Diversas Abordagens.  

Acesse o livro clicando aqui.   

 

“Do lugar de onde venho a resistência não começa na 

ocupação, ela vem de antes”: As adolescentes e a 

interseccionalidade de gênero, sexualidade, raça e classe no 

contexto das ocupações. Acesse o artigo clicando aqui.   

 

Enegrecer para Democratizar: A política de cotas raciais na 

Universidade de Brasília. 

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

Gênero, raça e feminicídio: Discutindo interseccionalidade 

em pesquisas estatísticas e para políticas públicas. 

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

Gênero, raça e feminicídios: Uma análise das construções 

sociais e suas implicações na violência doméstica contra a 

mulher. Acesse a monografia clicando aqui.   

 

https://pt.scribd.com/document/482111481/A-Pedagogia-Engajada-Como-Pratica-de-Resistencia-Aldenora-Macedo-e-Jaqueline-Barbosa
https://pt.scribd.com/document/512027618/CIDADANIA-E-DEMOCRACIA-COMO-FUNDAMENTOS-DE-UMA-EDUCACAO-NA-E-PARA-A-DIVERSIDADE
https://dhdiversasabordagens.wordpress.com/
http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/701
https://pt.scribd.com/document/487383632/ENEGRECER-PARA-DEMOCRATIZAR-A-POLITICA-DE-COTAS-RACIAIS-NA-UNIVERSIDADE-DE-BRASILIA
https://scholar.google.com/scholar?cluster=16078314324685776361&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=16078314324685776361&hl=en&oi=scholarr
http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT5_%20Aldenora%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20de%20Macedo.pdf
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:MXK_kJrjxJIC
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:MXK_kJrjxJIC
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:MXK_kJrjxJIC
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12898/1/2014_%20AldenoraConcei%C3%A7%C3%A3odeMacedo.pdf
https://pt.scribd.com/document/482111481/A-Pedagogia-Engajada-Como-Pratica-de-Resistencia-Aldenora-Macedo-e-Jaqueline-Barbosa
https://pt.scribd.com/document/512027618/CIDADANIA-E-DEMOCRACIA-COMO-FUNDAMENTOS-DE-UMA-EDUCACAO-NA-E-PARA-A-DIVERSIDADE
https://dhdiversasabordagens.wordpress.com/
http://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/701
https://pt.scribd.com/document/487383632/ENEGRECER-PARA-DEMOCRATIZAR-A-POLITICA-DE-COTAS-RACIAIS-NA-UNIVERSIDADE-DE-BRASILIA
http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT5_%20Aldenora%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20de%20Macedo.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/12898/1/2014_%20AldenoraConcei%C3%A7%C3%A3odeMacedo.pdf
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Gestão escolar e educação antirracista: A implementação da 

Lei 10.639/2003 na perspectiva da educação como direito. 

Acesse a monografia clicando aqui.   

 

Negar, silenciar, apagar: A gestão escolar frente a educação 

antirracista.  

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

 

O perigo de ser jovem e negro no Brasil: Um olhar sobre a 

adolescência numa perspectiva racial.  

Acesse o artigo clicando aqui.  

 

 

O silêncio na escola: A educação em meio a retrocessos. 

Acesse o artigo clicando aqui.   

 

 

Práticas pedagógicas e superação de preconceitos: 

Discutindo gênero e diversidade na escola.  

Acesse o artigo clicando aqui. 

 

 

Práticas pedagógicas de resistência: A escola como lugar da 

diversidade. 

Acesse o livro clicando aqui.  

 

 

 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/9138/6/2014_AldenoraConceicaodeMacedo.pdf
https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/265
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/8280
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/8280
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/viewFile/8280/5898
https://pt.scribd.com/document/486693401/O-SILENCIO-NA-ESCOLA-A-EDUCACAO-EM-MEIO-A-RETROCESSOS
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&authuser=1&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=Q7CV_LcAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&authuser=1&citation_for_view=Q7CV_LcAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32583
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/9138/6/2014_AldenoraConceicaodeMacedo.pdf
https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/265
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/viewFile/8280/5898
https://pt.scribd.com/document/486693401/O-SILENCIO-NA-ESCOLA-A-EDUCACAO-EM-MEIO-A-RETROCESSOS
https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32583
https://www.editorafi.org/739praticas
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Professora Elna Dias Cardoso 

 

“Nós também fazemos parte desta história": Memória de 

mulheres negras em Brasília. 

Acesse a tese clicando aqui. 

 

 

Quarto de despejo: Breve reflexão a partir dos conceitos de 

sujeito e agência de Judith Butler.  

Acesse o artigo clicando aqui. 

 

 

(Re) pensando em Brasília a partir das intersecções território 

e raça. 

Acesse o artigo clicando aqui. 

 

 

A presença negra na construção de Brasília. 

Acesse a exposição clicando aqui. 
 

 

 

 

Vídeos e lives 

 

“Educar para o NUNCA MAIS”: Desafios e Perspectivas da 

Educação em Direitos Humanos. 

Acesse o vídeo clicando aqui. 

 

Live Mulheridades - Identidades e Representação Social. 

Acesse a live clicando aqui. 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9205?mode=full
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/119
periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/issue/view/315
http://www.arquivopublico.df.gov.br/a-presenca-negra-na-construcao-de-brasilia/
http://www.arquivopublico.df.gov.br/a-presenca-negra-na-construcao-de-brasilia/
https://www.youtube.com/watch?v=yVvgNxJ4YJI
https://www.youtube.com/watch?v=tORISZcgw2Q
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9205?mode=full
https://educacaoepsicologia.emnuvens.com.br/edupsi/article/view/119
periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/issue/view/315
https://www.youtube.com/watch?v=yVvgNxJ4YJI
http://www.arquivopublico.df.gov.br/a-presenca-negra-na-construcao-de-brasilia/
https://www.youtube.com/watch?v=tORISZcgw2Q
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Live Étnico-racial: O Ensino da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana na SEEDF. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

Quilombos: Histórias de resistência. 

Acesse o vídeo clicando aqui. 

 

 

Seminário Educação Antirracista nas Escolas. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

Seminário de Educação Antirracista nas Escolas. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

 

II Seminário de Educação para as Relações Raciais. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

Seminário de Educação Antirracista nas Escolas. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

Webinário Olhares Negros na Realidade Brasileira. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

 Seminário - Práticas Pedagógicas de Resistência. 

Acesse a live clicando aqui. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ1nQ5s2eqg
https://www.youtube.com/watch?v=JZZ79uO_DIU
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://www.youtube.com/watch?v=4gM7SbV6QC0
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://youtu.be/MLoXbtC10Yw
https://www.youtube.com/watch?v=BeFRCVoH-3o
https://www.youtube.com/watch?v=tORISZcgw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=JZZ79uO_DIU
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://www.youtube.com/watch?v=kvjYAfl9jNI
https://youtu.be/MLoXbtC10Yw
https://www.youtube.com/watch?v=BeFRCVoH-3o
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Imagem CF (não enviada) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“São corajosos esses professores que reconhecem 
que as salas de aula devem ser lugares onde a 
integridade é valorizada para que a educação 
como prática de liberdade se torne norma, porque 
o mundo ao seu redor desvaloriza a integridade.” 

(bell hooks) 

 

Este material foi elaborado pensando em você, profissional da 

educação, que está no cotidiano da escola e reconhece este espaço como 

um campo profícuo para a construção de relações de convivência 

respeitosas entre os sujeitos sociais da escola.  

A construção de uma educação antirracista exige reformulação nos 

currículos escolares, formação continuada, elaboração de material didático 

sobre a temática e valorização das ações realizadas pelos profissionais de 

educação. Como parte deste movimento, apresentamos aqui, práticas 

pedagógicas das unidades escolares vinculadas à Coordenação Regional 

de Ensino de Taguatinga.  

Ações inspiradoras para (re)criação de outras ações que fortaleçam a 

implementação da Lei 10.639/2003, o Currículo em Movimento da SEEDF e 

os Temas Contemporâneos Transversais da BNCC. Esperamos que lhes 

auxilie no processo de construção de uma escola que cada vez mais 

oportunize às/aos estudantes saberes diversos, sentimento de pertença, 

reconhecimento das diferenças individuais e coletivas, valorização das 

participações negras na formação da identidade nacional.  

Longe de um material acabado, buscamos organizar um e-book que 

promova novos olhares, debates e ações no ambiente escolar. Cada 

profissional de educação participante desta seleção apresentou de forma 

significativa, uma proposta pedagógica de valorização das relações 

identitárias, de construção de um olhar interdisciplinar e de promoção de 

um ambiente escolar menos excludente. São movimentos que nos 
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impulsionam a seguir em frente acreditando que é possível construir uma 

eduçação antirracista.  

Agradecemos a todas/os os profissionais de educação que 

fortalecem este movimento diário de criar novos espaços pedagógicos de 

conhecimento e reconhecimento das múltiplas identidades que integram 

o povo brasileiro e que permitem promover a equidade racial, de gênero, 

cultural e religiosa na escola. Parafraseando a Professora Vera Neusa Lopes 

(2005) no livro Superando o Racismo na Escola, a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal precisa fazer a revolução das pedagogias, e cada uma, 

e cada um, de nós está convocada/o a integrar este movimento.  

 

As barreiras são muitas, mas o compromisso e a 

responsabilidade de ser educadora, ser educador, nos 

move para além e acima delas. 

Aldenora, Elna e Adeir 
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SOBRE O “TAGUATINGA PLURAL: EDUCAÇÃO 
ANTIRRACISTA NA PRÁTICA” 
 

“Seríamos todos muito mais bem-sucedidos em nossas 
lutas para acabar com racismo, machismo e exploração 
sexual, de classe, se tivéssemos aprendido que a 
libertação é um processo contínuo”. 

(bell hooks) 

 

CORPO CIENTÍFICO (2021) 

 

Adeir Ferreira Alves 

Professor de Filosofia no Governo do Distrito Federal - SEEDF. 

Doutorando em Metafísica pela Universidade de Brasília. Mestre em 

Direitos Humanos (Universidade de Brasília, 2019). Especialista em 

Filosofia e Existência (Universidade Católica de Brasília, 2014); 

especialista em Letras e Multiletramentos (Universidade Gama Filho, 

2013); especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional 
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(Faculdade Jesus Maria José, 2009). Bacharel e Licenciado em 

Filosofia (Instituto Santo Tomás de Aquino-MG, 2006). Técnico em 

Meio Ambiente (Instituto Federal de Brasília, 2017). Membro do 

Núcleo de Estudos Afrobrasileiros-NEAB/UnB e do Grupo de Estudo 

e Pesquisa em Políticas Públicas, História, Educação das Relações 

Raciais e de Gênero-GEPPHERG-FE/UnB. Membro do Comitê 

Especial da Campanha Nacional Fazer Valer a Implementação das 

Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 

Acesse ao currículo lattes clicando aqui. 

 

Aldenora Conceição de Macedo 

Professora no Governo do Distrito Federal - SEEDF. Doutoranda em 

Educação pela UnB. Mestra em Educação em Direitos Humanos e 

Cultura de Paz pelo Programa de Mestrado em Direitos Humanos e 

Cidadania do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da 

Universidade de Brasília - UnB. Especialista em Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente - UFG; Especialista em Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Direitos Humanos - UFG; Especialista em 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça - UnB; Especialista em 

Gestão Escolar - UnB e Licenciada em Pedagogia. Membra do Grupo 

de Estudos sobre Filosofia da Educação e Formação de Professores - 

GEFFOP. Autora do "PROJETO JUNTES: RELAÇÕES SAUDÁVEIS NA 

ADOLESCÊNCIA", uma das 10 propostas mais engajadoras e criativas 

pelo Edital IGUALDADE DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 2021 

(Iniciativa da Ação Educativa, Fundo Malala etc).  

Acesse ao currículo lattes clicando aqui.  

Acesse a suas publicações clicando aqui. 

 

  

http://lattes.cnpq.br/5955283812445443
http://lattes.cnpq.br/2346184860773342
https://scholar.google.com.br/citations?user=Q7CV_LcAAAAJ&hl=pt-BR
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Elna Dias Cardoso 
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UnB. Especialista em Teoria Antropológica pela UFPa. Bacharela e 

licenciada em Ciências Sociais pela UFPa.  Curadora da Exposição “A 

PRESENÇA NEGRA NA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA” - Arquivo 

Público do Distrito Federal. Membra do corpo editorial da Revista 

Educação, Psicologia e Interfaces e do corpo editorial da Revista 

Científica Novas Configurações - Diálogos Plurais. Atualmente, 

desenvolve atividades de acompanhamento pedagógico das UEs 

como Coordenadora Intermediária da UNIEB da Coordenação 

Regional de Ensino de Taguatinga.  

Acesse ao currículo lattes clicando aqui.  

Acesse a suas publicações clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5574504854045200
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=pt-BR&authuser=1
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