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           Esta escrita visa relatar uma experiência educacional da área de Linguagens e 

suas tecnologias (arte, educação física, línguas inglesa e portuguesa) em tempos de 

ensino remoto. Trabalho desenvolvido de maneira interdisciplinar, por áreas de 

conhecimento, para aulas assíncronas. 

          As temáticas foram escolhidas mensalmente, a cada mês uma área sugeriu um 

tema a ser trabalhado durante o mês. Assim, no mês de agosto a temática sugerida pela 

área de Linguagens e suas tecnologias foi “Representatividade Negra”. Tema que já 

abordávamos no ensino presencial, buscando convidar pessoas do movimento negro, 

pensando na propriedade e no lugar de fala destes. Durante o ensino remoto precisamos 

nos readaptar, mas sem deixar de ecoar as vozes pretas. 

         O título foi posto em discussão entre as professoras da área, onde concluímos que 

por mais importante que seja a discussão sobre racismo, a interpretação de dados a 

respeito do massacre da juventude negra não devíamos ter nosso foco voltado apenas às 

questões negativas, consideramos fundamental e urgente mostrar outras narrativas, 

outros espaços que o preto possa estar sem ser na mira da bala ou em regimes fechados.  

         A organização das atividades assíncronas semanais se deu a partir da escolha de 

disparadores, estes podendo ser poemas, livros, músicas ou obras das artes visuais. As 

escolhas foram: na primeira semana o livro “O pequeno príncipe preto” de Rodrigo 

França, trazendo alguns trechos para discutir colorismo, ancestralidade e 

representatividade; na segunda semana trouxemos o poema “Certidão de óbito”, da 

poeta e escritora Conceição Evaristo, para pensar o massacre da juventude negra; na 

terceira semana nosso disparador foi musical, para sexto e sétimos anos escolhemos a 

música “A carne”, interpretada por Elza Soares, para oitavos, nonos e etapa quatro da 

EJA (educação de jovens e adultos) escolhemos a música “Diga não”, interpretada por 

Bia Ferreira. E como encerramento, na última semana discutimos artefatos culturais a 

partir das máscaras africanas. 

          Além dos disparadores foram trazidas algumas charges, cartazes do movimento 

“Vidas Negras Importam”, contendo dados a serem interpretados e artistas visuais, tais 

como: Rafael Freire para pensar a importância da representatividade; Harmonia Rosales 

para questionar a história europeizada da arte; Jaime Lauriano para pensar os índices de 

mortalidade de crianças negras por policiais, bem como pensar as práticas de violência 

contemporânea (estampadas em manchetes de jornais) enquanto próximas à violência 

colonial; também ecoamos as vozes de Djamila Ribeiro e Angela Davis, reafirmando a 

necessidade de engajamento e a reponsabilidade branca para com o racismo.  

         Para buscar engajamento na luta, tão necessária e urgente em uma sociedade 

estruturalmente racista, os estudante foram convidados a produzir card’s, cartazes ou 

desenhos, devendo explorar as linguagens verbal e não verbal e de forma bilíngue 

(Inglês e português). 


