Docência Negra:
Trajetórias e Narrativas

Docência Negra:

Trajetórias e Narrativas
A educação tem um papel fundamental na transformação da realidade de opressão e o
discriminação que atinge negros e negras em nosso país. Sabemos que muitos são os professores
e professoras que vêm trilhando lindas trajetórias e promovendo uma narrativa educacional que
valoriza

a

identidade

afrodescendente,

impulsionando

o

reconhecimento

e

o

autorreconhecimento da comunidade negra em sua luta, cultura, religiões e valores. Professores
que promovem uma educação antirracista através de belos projetos pedagógicos, atividades

escolares, sequências didáticas, produções de conteúdo e inciativas criativas diversas.

Pensando nisso, e entendendo que todo o dia é dia de Consciência Negra, o PROFS inaugura,
nesse mês tão significativo o projeto: Docência Negra: trajetórias e narrativas. O objetivo desse

projeto é abrir um espaço para enaltecer e difundir iniciativas pedagógica de docentes negros e
negras no Brasil. Todos os meses, divulgaremos trabalhos inspiradores em ações pensadas para
dar voz a essa comunidade de professores.
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Para participar os professores se inscreverão em nosso
site. Preencherão um formulário com suas informações,
contanto um pouquinho da experiência que gostariam
de compartilhar com a comunidade. Cada mês, o PROFS
entrará em contato com alguns desses professores para
que participem das ações de exposição de seus
projetos.
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Quem pode
participar?
•

Docentes autodeclarados pretos ou
pretas;

Quais iniciativas
educacionais?*
•

Atividades escolares.

•

Sequências didáticas;

•

Atuantes na educação
básica;

•

Planos de aula;

•

Projetos de pesquisa;

•

Atuantes em escolas das
redes pública e privada
do Brasil ou;

•

Artigos científicos;

•

Produções audiovisuais
e literárias;

Socioeducadores;

•

Produções/ projetos
sociais.

•
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Além de publicar e divulgar as iniciativas dos
professores – que serão convidados a
participar de lives, webnários, podcasts,
vídeos em nossos estúdios, artigos em nosso
blog e poderão autorar materiais em nossa
biblioteca como conteudistas – sempre, no
mês

de

novembro,

os

professores

protagonizarão um evento de fechamento

do ciclo, com convidados especiais.

Consciência Negra
“Assim, numa breve definição, a Consciência Negra é,
em essência, a percepção pelo homem negro da
necessidade de juntar forças com seus irmãos em torno
da causa de sua atuação – a negritude de sua pele. [...]
Procura infundir na comunidade negra um novo orgulho
de si mesma, de seus esforços, seus sistemas de valores,
sua cultura, religião e maneira de ver a vida.”

Steve Biko, 1971. África do Sul.

PROFS Educação
Qualquer dúvida entre em contato
conosco através do e-mail:
contatoprofs@somoseducacao.com.br

