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EDUCAÇÃO
uma

ANTIRRACISTA
Editorial

Abordar a importância da aplicação da Lei 10.639/03 e de 
um currículo que trate da realidade vivenciada pela popula-
ção afrodescendente como estratégias para a construção de 
uma Educação antirracista.

 O combate ao Racismo deve estar na centralidade do cur-
rículo escolar, a representatividade num currículo onde os 
alunos se vejam em sua diversidade, o respeito à ancestrali-
dade e a valorização da Matriz Cultural Africana para a pro-
moção da igualdade racial e da ampliação de oportunidades 
de sucesso dos alunos.

 A formação inicial e continuada dos Profissionais da Edu-
cação é fundamental para a adoção de práticas pedagógicas 
descolonizadas e antirracistas. 

| Adriano Albertino da Vitória e Salomé de Sá Oliveira

atual conjuntura de recrudes-
cimento da atuação do Estado 
Brasileiro nas áreas sociais, 
consequência dos golpes sub-
sequentes dos últimos anos, 

tem criado um cenário de retrocesso 
que não se pode aceitar.

O aumento do desemprego, o cresci-
mento do conservadorismo retrógra-
do e os noticiários nos dão conta do 
grande número de casos de práticas 
racistas, do aumento do assassinato 
de jovens (as) negros (as), da violência 
contra as mulheres negras e do declí-
nio no acesso da população a melhores 
condições de vida, inclusive com o 
aumento do custo de vida.

Este conjunto de fatores afeta direta-
mente a sociedade brasileira e preju-

dica especialmente a população afro-
descendente. Paralelo a este quadro de 
recessão e retirada de direitos, surgem 
movimentos amplos de combate ao ra-
cismo tanto nos EUA quanto no Brasil. 

A luta do Movimento Negro e demais 
movimentos sociais, o envolvimento 
de profissionais, artistas e produtores 
culturais também auxiliam na cons-
trução de novas práticas antirracista e 
da consciência negra na denúncia dos 
casos de racismo e de epistemologias li-
bertadoras para um país que se conhe-
ça enquanto maioria afrodescendente 
e valorize sua Ancestralidade e acesso 
aos direitos a muito negados. Este 
movimento de consciência e resistên-
cia é fundamental para a superação do 
racismo.

O RACISMO AUMENTOU OU AS PESSOAS 
ESTÃO DENUNCIANDO MAIS?



Homenagem 
Póstuma

Nossa Homenagem à Profa. Dra. Leandra Gonçal-
ves dos Santos. Militante da Educação Matemática e 
da Igualdade Racial, atuava nas Redes de Cariacica e 
Vitória. Recordamos todos (as) Professores (as) que 
partiram vítimas de COVID19 no Estado do Espírito 
Santo e Brasil. Sentimos a saudade destes (as) guer-
reiros (as), mas nunca a ausência, pois seu legado 
permanece no ensino, pesquisa e na formação dos 
estudantes. Leandra Presente!

A Educação se realiza cotidianamente 
pela atuação de mulheres Trabalhadoras 

da Educação . Destacamos o compromisso 
das Profissionais negras e não negras que 
abraçam a causa do combate ao racismo 

na sala de aula, contribuindo assim para a 
execução da política pública de equidade, 
cidadania e desenvolvimento real do país.

Quando uma mulher negra se movimenta,
toda estrutura social se movimenta com ela.

Ângela Davis  
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Christine Avelar 
Professora de Educação 
Física da rede municipal 
de Cariacica

Resemary Silva
Funcionáia da 
Educação/Cuidadora 
da rede municipal de 
Vila Velha

Maria José Corrêa de 
Souza. Professora/
Pesquisadora Campus 
IFES  de Cariacica

Rosemere Almeida 
Professora de Educação 
Infantil na rede 
municipal de Cariacica

Yasmim Poltronieri 
Neves. Pedagoga da 
rede municipal de 
Vitória

Zilda Teles da S. Amparo
Pedagoga da rede 
munucipal de Vitória

Sueli do 
Nascimento 
Guimarães

Professora da 
rede municipal 

de Conceição da 
Barra (Educação 

Infantil) e rede 
estadual. Diretora 

do Sindiupes

Maria Perpétua 
Silva Vieira de 
Jesus. Professora 
aposentada da 
rede estadual. 
Diretoa do 
Sindiupes

Maria Marta da Silva 
Santos. Professora 
das Séries Iniciais da 
educação básica na 
rede municipal de Atílio 
Vivacquá. Diretora do 
Sindiupes

Maria Jose Barreto. 
Funcionária da Educação/
Cuidadora na rede 
municipal de Vila Velha

Solange Ravara, 
professora aposentada 
naa Rede Estadual

Eliana Dias. Professora de 
Educação infantil na rede 
municipal de Cariacica

Doralice /
carvalho
Professora das 
Séries Iniciais 
da educação 
básica na rede 
municipal de 
Santa Leopoldina

Maria Luzia 
Rodrigues de 
Freitas. Professora 
de Arte na 
rede estadual e 
municipoal de 
Serra. 

ana Lucia 
da Rocha 
Conceição. 
Militante negra 
e professora de 
História na rede 
municipal de Vila 
Velha

Edna Pedro da Silva 
Entringer.  
Professora de Geografia 
nba rede municipal de 
Santa Leopoldina

Patricia Rufino
Militante negra e 
professora na Ufes, 
pesquisadora na pauta das 
relações étnico-raciais. 

Débora Araújo. Militante 
negra e professora de 
Educação das relações 
étnico-raciais na Ufes. 


