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Editorial

 Olá, queridos leitores! Com muita ale-
gria, compartilhamos com vocês o nosso 14º 
número do “Jornal Diário de Ideias” repleto 
de ideias, novidades, experiências e muito 
mais.

 A cada novo número, reverberamos 
em nossas reportagens e demais conteúdos 
as características que compõem a essência 
do “Diário de Ideias” e que constituem os 
pilares deste Jornal tão especial. Quem nos 
acompanha, provavelmente, já reconhece 
essas três palavras que, colocadas em ação, 
simbolizam o âmago e os fundamentos de 
nossa metodologia: experienciar, registrar e 
compartilhar.

 Hoje, nas ações de experienciar, regis-
trar e compartilhar, gostaríamos de enfatizar 
palavras que fazem parte, representam e ca-

racterizam a autenticidade e a essência do 
“Diário de Ideias”: narrativa e singularidade. 
Buscamos sempre fomentar a participação 
ativa, autoral e protagonista dos estudantes 
e dos demais membros da comunidade es-
colar, bem como ressaltar e reconhecer as 
narrativas e a singularidade do ser humano.

 Esses são elementos fundamentais no 
desenvolvimento das ações que perpassam 
o “Jornal Diário de Ideias” e que complemen-
tam nosso objetivo enquanto projeto infanto-
juvenil que é voltado para a aprendizagem, 
criatividade, autoria e expressividade desse 
público, envolvendo também a comunica-
ção, a ludicidade, a socialização e a constru-
ção da identidade.

 Tendo isso em vista, buscamos sempre 
legitimar e integrar as diversidades de vivên-
cias de cada participante, de cada leitor e 
de cada pessoa que se envolve de alguma 
forma com o periódico.

 Dessa forma, o “Jornal Diário de Ideias” 
possibilita a divulgação de conteúdos mais 
humanizados, representativos, dialógicos e 
acolhedores da pluralidade. Nas diversas 
seções, nosso público encontra reportagens 
que incorporam a relação afetiva dos partici-
pantes com o aprender, com as experiências 
vividas em diferentes contextos sociais e que 
constituem ações a serem compartilhadas.

 No “Jornal Diário de Ideias” nº 14, vo-
cês vão encontrar: duas irmãs e seus diferen-
tes gostos literários na seção Ideias Brincantes; 
expressões criativas em movimento na seção 
Linguagens; a inauguração do painel Diário 
de Ideias no HCU e uma ideia inovadora que 
surge da necessidade de refletir com os es-
tudantes sobre o isolamento social na seção 
Práticas que transformam reflexões sobre o 
projeto de uma escola antirracista na seção 
Pesquisações; por fim, na seção Roda de 
conversa, um podcast com estudantes ese-
bianos sobre atrações da “Semana Preta” da 
Eseba/UFU!

 Apoio na produção textual: Maria 
Eugênia Matos da Cunha Lima (Estudante 

Jornalismo/UFU)

Luciana Soares Muniz | Coordenadora Geral
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Com a Palavra
 A poesia tem o dom de nos enriquecer com palavras, ao mesmo tempo em que “brinca-
mos” com elas, verbalizando o que o coração quer compartilhar! O “Jornal Diário de Ideias” traz 
um convidado que nos encanta com sua poesia sobre a vida, a importância de viver e aproveitar 
cada momento.

Quero viver

Quero parar um pouco, 
Quero olhar pro nada.

Fugir das telas que me prendem a visão 
Que se tornam o foco da minha atenção.

Quero curtir a simplicidade, 
Permitir-me a felicidade de apreciar os momentos.

Curtir o vento no rosto, 
Sentir arrepiar no corpo os reais prazeres de viver.

Quero reviver os momentos da minha infância,
Quero voltar a ser criança. 

Redescobrir lugares por onde passei,
Sabores que sempre deliciei.

Brincar sem medo de sentir a pureza de ser livre para sonhar.

Quero viver sem me preocupar com o que sobre mim estão a pensar.
Quero brincar, cantar, correr, ser leve.

Quero sentir a vida bater em meu peito.
Ter a certeza de que nada passou sem que eu percebesse a graça de existir.

Matheus Santos Lima,  Estudante do Curso de Bio-
logia - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Matheus Santos Lima
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Ideias Brincantes
Lendo o Mundo

 Isabelle e Isadora são duas irmãs adolescentes que compartilham de um mesmo hobby: o 
gosto pela leitura. Elas têm o hábito de ler diariamente e gostam de dialogar com a família sobre o 
que estão lendo. Embora sejam irmãs e tenham idades próximas, 13 e 14 anos, respectivamente, 
elas deixam claro que cada uma tem as suas preferências literárias e vieram compartilhá-las conos-
co nesta edição. Vamos conhecer as dicas dessas irmãs leitoras?

Fotos: Acervo da estudante Isabelle

Beloní Braga | Rochele Garibaldi | Vanessa Dângelo
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 A irmã mais velha, Isabelle, tem se interessado muito pelas obras de mitologia e nos indica 
a coleção “Percy Jackson”, do autor Rick Riordan, selecionando como seu livro preferido a obra 
“Percy Jackson e os Olimpianos”. Ela fez uma produção escrita em que nos conta um pouco sobre 
sua experiência com esse gênero literário:

 “[...] Minha experiência foi divertida 
e diferente, pois nunca me vi lendo livros 
como esse de mitologia. Foi com o livro Per-
cy Jackson que comecei a ler e a gostar de 
mitologias, não só a grega, que é o caso 
desse livro, mas a egípcia, a romana e pre-

tendo ler a nórdica. 
 O livro conta sobre [como] cada 
Deus grego dá sua forma, sobre os maiores 
semideuses (contando Percy Jackson, filho 
de Poseidon, Annabeth, Chase, filha de Ate-
na, Grove Underwood, o sátiro protetor, e 
outros que é só no livro), conta sobre os 
pais dos deuses, os titãs, querendo destruir 
o mundo mortal e lutando contra os semi-

deuses e a névoa.”

Produções da Isabelle sobre a obra – resumo 
e desenho do tridente de Poseidon

Fotos: Acervo da estudante Isadora
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 Já Isadora tem preferência pelas histórias do jovem bruxo Harry Potter, contadas nas obras 
da autora J.K. Rowling. Ela fez uma produção em que escreveu por que indicou Harry Potter:

 “[...] ele ensina as pessoas a ter 
imaginação, tanto os adultos quanto as 
crianças, e o mais importante, amor ao 
próximo. Meus personagens favoritos 
são os amigos mais íntimos de Harry, é 
o Fred, Jorge e Gina, irmãos de Rony.”

 Em sua produção, Isadora fez 
um desenho que representa as “relí-
quias da morte”, que são três elemen-
tos:
- triângulo - capa da invisibilidade.
- traço - a varinha das varinhas (a que 
tem mais poder).
- círculo - a pedra filosofal (que revi-
ve).

Produção da Isadora

 As irmãs Isabelle e Isadora nos mostram que, embora pertençam a um mesmo contexto fami-
liar e tenham gosto pela leitura, cada uma possui sua singularidade, composta pelas suas próprias 
características, seus próprios gostos e preferências. Vale a pena se aventurar pelas obras que essas 
duas irmãs leitoras nos indicaram, as quais são carregadas de magias, fantasias, mistérios e suspen-
se.

 “Sou a Isabelle 
Assalin Dias, gosto de 
ação, aventura, suspen-
se e mitologias, gosto 
de heróis e fantasia.”

 “Eu sou Isadora, 
meu hobby é ler, passo 
horas lendo, gosto de 
jogar e assistir TV. Tam-
bém gosto muito de fazer 
balé.”

Isa
be

lle
, 1

4 
an

os, 
8˚ ano, Escola Estadual Honório

 G
uim

arães
Isa

do
ra

, 1
3 

an

os, 7
˚ ano, Escola Estadual Honório

 G
uim

arães
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 Vocês conhecem o Davi Lucas? Ele é 
estudante do 1º ano C da Escola de Educa-
ção Básica da UFU, tem 6 anos de idade, é 
um menino muito legal, gosta de brincar de/
com várias coisas, mas algo bem interessante 
é que o Davi Lucas tem vários cachorros e 
gatos em sua casa. Ele nos contou que sua 
avó é protetora dos animais. Vocês sabem 
o que isso significa? É a pessoa que resgata 
cães e gatos abandonados ou em situação 
de risco e fornece assistência necessária, ou 
seja, comida, água, banho e um espaço para 
os animais tirarem uma soneca ou dormirem. 
Assim que o animal fica bem, os protetores o

 Querem saber um pouco mais sobre essa 
história? Em um diálogo com Davi, ele nos contou 
mais detalhes e compartilhou conosco algumas 
de suas produções artísticas. Venham conferir!  
 Davi Lucas relata:

“Minha avó é protetora dos animais, ela cuida 
de 21 cachorros e 10 gatos. Ela gosta muito 
dos bichos e acho bom ela ser protetora, 

porque eu adoro os animais. O cachorro que 
eu mais gosto é o Luke, ele é marrom, só que 
é um tom caramelo, gosto dele porque ele me 
dá a pata quando faço assim (Davi estende a 
mão e bate uma mão sobre a outra) e me faz 

um tanto de carinho. Os gatos que eu mais 
gosto são a Mia e o Anjo - Anjo de Deus. O 
Anjo fica dentro de casa, ele é branco dos 

olhos azuis, gosto dele e da Mia porque eles 
deixam eu fazer carinho neles e os outros têm 

medo de mim. Amo fazer os desenhos dos 
cachorros e dos gatos porque gosto de fazer 
invenções e tem hora que eu vejo as coisas 
na televisão que são tão legais que fico com 
vontade de fazer! As últimas invenções que 

fiz foi uma cestinha para minha vó de dia das 
mães, o cachorrinho, o gatinho e um dia fiz um 

coelhinho que ficou parecendo um gatinho. 
Para fazer as invenções eu uso cola que é o 
principal, lápis, tesoura para fazer as peças e 

outras coisas.”
 

(texto produzido com ajuda dos familiares res-
ponsáveis por Davi Lucas) 

Contato com
os animais Criatividade Produções

artísticas fantásticas!

Espaço Artístico
Lavine Ferreira | Joice Guimarães

Que tal embarcarmos em uma linda história com o Davi Lucas?
Vamos dar algumas pistas para vocês do que vem por aí!

Linguagens

Davi com 
o Anjo 
(gato) e 
com o 

Pittytinho 
(cachorro)

ajudam a 
encontrar 
pesso-
as para 
adotar ou 
o ajudam 
também a 
achar os 
donos.
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Produção artística 
criada por Davi 

Lucas, que  repre-
senta Luke em sua 
casinha que fica 

no quintal

Produção 
artística criada 
por Davi Lucas, 
que representa 
o Anjo em seu 
“chiqueirinho” 

na sala da casa, 
criado por Davi 

Lucas

“Meu nome é Davi Lucas e 
tenho 6 anos. Gosto muito de 
animais e de inventar coisas!”

Davi Lucas, 6 anos, 1˚ ano, Eseba/UFU
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Luciana Muniz | Maria Eugênia Matos | Eliane Moreira | Roberta Paula Silva

A fim de levar ludicidade e interatividade à ala pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia, tornando a estadia dos pacientes mais leve, a equipe do “Jornal Diário de 

Ideias” colocou um “pezinho” no setor.

 No dia 05 de maio de 2022, a equi-
pe do “Diário de Ideias em Ações Solidárias”, 
projeto de extensão vinculado ao “Programa 
Institucional Diário de Ideias”, reuniu-se para 
um momento solene: a inauguração do Painel 
Diário de Ideias instalado no setor de Pediatria 
do Hospital de Clínicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia.
 O painel é um espaço em que são dis-
ponibilizados os números do “Jornal Diário de 
Ideias” para os pacientes  que, a partir de ago-
ra,  podem ler e manipular as publicações.
 Além do material permanente do pai-
nel, as crianças receberão o “Diarinho de 
Ideias”, uma publicação vinculada ao “Jornal 
Diário de Ideias”, com dicas de leitura, brin-
cadeiras, sugestões de atividades e espaços 
para a criatividade.
 Na coordenação do projeto estão as 
professoras Luciana Soares Muniz, também 
coordenadora geral do “Programa Institucional 
Diário de Ideias”, e Roberta Paula Gomes Sil-
va, que contam com a colaboração da assis-
tente social Fernanda Magalhães, das técnicas 
em enfermagem Julyssandra Ramos e Camila 
Stoque, (ambas servidoras da Eseba/UFU), da 
estudante de graduação da UFU Maria Eugênia 
Matos, da jornalista Eliane Moreira da Diretoria 
de Comunicação da UFU (Dirco) - propulso-
ra da ideia que fomentou a parceria com o 
Serviço de Humanização (Hospital de Clínicas 
de Uberlândia - UFU EBSERH) - e do diretor 
da Escola de Educação Básica da UFU, Daniel 
Santos.

  A inauguração do painel contou com a 
presença de representantes de grandes parcerias 
do projeto: o pró-reitor de Extensão de Cultura, 
Hélder Silveira, o diretor da Eseba, Daniel Santos, 
além de representantes do Hospital de Clínicas, 

Da esquerda para direita: pró-reitor de Extensão de Cultura 
Hélder Silveira; representante do Setor de Humanização do 

Hospital de Clínicas, Lêda Borges, e Luciana Soares Muniz, coor-
denadora geral do “Programa Institucional Diário de Ideias”

(Fotos/Crédito: Milton Santos)

Da esquerda para direita: o diretor da Eseba/UFU Daniel 
Santos e Luciana Soares Muniz, coordenadora geral do 

“Programa Institucional Diário de Ideias”
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

Práticas que 
Transformam

Diário de Ideias em 
Ações Solidárias 
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como o médico pediatra Cássio Luciano Oli-
veira, a representante do Setor de Humaniza-
ção do Hospital de Clínicas, Lêda Borges, e 
membros da Escola Técnica de Saúde (ESTES/
UFU).
 De acordo com o superintendente 
do HC-UFU, médico Luciano Martins da Silva, 
ações como a do “Diário de Ideias” podem 
ter um impacto real na saúde e na recupera-
ção dos pacientes internados. As crianças, 
ao terem contato com ações de acolhimento, 
brincadeiras e carinho, sentem-se melhores e 
a felicidade pode até mesmo melhorar a sua 
situação clínica. 
 “Essas iniciativas são de um valor imen-
surável. A parte de humanização é muito im-
portante para o Hospital, pois nós, no dia a dia, 
acabamos nos envolvendo com as questões 
mais técnicas. Então, essas ações nos fazem 
lembrar que estamos trabalhando com seres 
humanos e que a sensibilidade dos pacientes 
é extraordinária.”, afirma o médico. Além dis-
so, ele assegura que a saúde mental dos pa-
cientes é parte fundamental da recuperação. 
“Uma mensagem solidária que chega tem um 
impacto completamente diferente para quem 
está aqui dentro. A gente vê claramente que 
uma criança, que está bem mentalmente, me-

lhora mais rápido, e isso faz toda a diferença.”, 
complementa. 
 Por fim, o superintendente ressalta que, 
tendo em vista o difícil contexto enfrentado pelo 
hospital durante a pandemia, a equipe de hu-
manização está valorizando ainda mais a parce-
ria com iniciativas de solidariedade: “Daqui para 
frente estamos abertos para ideias e para inicia-
tivas que contemplem o humanizar no contexto 
do hospital.”

 Para a professora Luciana Muniz o mo-
mento representou:

“A efetivação das ideias em ação das crian-
ças, de alcançar com suas escritas, dese-

nhos, colagens e outras formas de expressão 
muitas pessoas que, em muitos momentos, 
precisam de um acolhimento, de uma ideia, 
de uma inspiração para viver muitas aventu-
ras de crianças e encontrar o sorriso. É o en-
contro de crianças pelo registro, pelo ‘Diário 
de Ideias’, que transcende territórios e marca 
os processos de ensino e de aprendizagem 
da leitura e da escrita como um processo 
criativo, de comunicação e expressão.”

Da esquerda para direita: técnica em enfermagem Julyssandra Ramos; Roberta Paula Gomes Silva, coordenadora 
do projeto; Luciana Soares Muniz coordenadora geral do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”; 

Maria Eugênia Matos, graduanda da UFU; técnica em enfermagem Camila Stoque. 
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

 A equipe responsável pela ação no se-
tor de pediatria do HC ressaltou que o alcance 
do “Jornal Diário de Ideias” no Hospital é mui-
to amplo e que o seu público não se restringe 
apenas às crianças, visto que os familiares das 
crianças, servidores e terceirizados também 
demonstram interesse pelo Jornal.

 Para toda a equipe foi gratificante  per-
ceber o quanto a presença do “Jornal  Diário 
de Ideias” no hospital pode amenizar o sofri-
mento dessas crianças hospitalizadas levando  
mensagens de acolhimento e esperança de 
estudantes da Eseba.
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Da esquerda para direita: superintendente do HC-UFU, Luciano Martins da Silva; coordenador da Escola Técnica 
de Saúde da UFU, Emerson Piantino Dias; diretor da Eseba/UFU, Daniel Santos; técnica administrativa/diretora da 

Proexc/UFU, Valéria Maria Rodrigues; pró-reitor de Extensão de Cultura da UFU, Hélder Silveira; coordenadora geral 
do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”, Luciana Soares Muniz; representante do Setor de Humani-

zação HC-UFU, Lêda Borges; chefe do Setor de Gestão de Ensino em enfermagem, Tatiany Calegari
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

 A  equipe do “Diário de Ideias em 
Ações Solidárias” teve a oportunidade de vi-
venciar um pouco do trabalho realizado pelo 
Setor de Humanização do HC-UFU, apresen-
tando  o “Jornal Diário de Ideias” para uma 
paciente do setor de pediatria. A criança de 

nove anos, que cursa atualmente o 3º ano na 
rede pública de Uberlândia, recebeu com ale-
gria e entusiasmo a leitura de uma seção do 
“Jornal Diário de Ideias”, feita pela equipe do 
“Diário de Ideias” em parceria com a equipe 
do Serviço de Humanização. 

Coordenadora geral do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”, Luciana Soares Muniz, apresentando  
o “Jornal Diário de Ideias”  para uma paciente do setor da  pediatria

(Fotos/Crédito: Milton Santos) 

 Para saber mais detalhes sobre esse 
projeto de solidariedade, confira a repor-
tagem no portal de notícias da Universida-
de Federal de Uberlândia: Diário de Ideias 
lança painel no setor da Pediatria do Hos-

pital de Clínicas da UFU.
 E mais informações sobre a origem 
dessa parceria na reportagem da seção 
“Práticas que transformam” do Número 12 
do “Jornal Diário de Ideias”! Clique aqui

https://comunica.ufu.br/noticia/2022/05/projeto-diario-de-ideias-lanca-painel-no-setor-da-pediatria-do-hospital-de-clinicas?utm_medium=social&utm_source=heylink.me
https://comunica.ufu.br/noticia/2022/05/projeto-diario-de-ideias-lanca-painel-no-setor-da-pediatria-do-hospital-de-clinicas?utm_medium=social&utm_source=heylink.me
https://comunica.ufu.br/noticia/2022/02/acoes-transformadoras-na-educacao-e-parcerias-solidarias-que-inspiram
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Educação sem Barreiras
 “Pé de Resiliência”? Você já viu algum? E o que significa?  Foi pensando em abordar o con-
ceito de resiliência com os estudantes do 6º ano da ESEBA/UFU que o professor Christian Alves 
Martins, da Área de História, no ano de 2021, durante a pandemia do coronavírus, iniciou o projeto 
“Máscara da Resiliência” .
 Na época, o projeto foi desenvolvido durante as aulas de História no Ensino Remoto, mas 
com o retorno das aulas presencialmente, em 2022, o projeto ganhou novas projeções e contou 
com a  parceria da professora Rochele Karine Garibalde da Área da Educação Infantil da Eseba/
UFU e seus estudantes.
 De acordo com o professor Christian Alves Martins, “com o retorno das aulas presenciais, 
reencontramos com alguns estudantes, já no 7º ano, com a forte sensação de termos sobrevivido 
a um grande evento histórico. Foi a partir desse sentimento que ‘brotou’ o ‘Pé de Resiliência’, cujos 
frutos seriam vivências importantes realizadas durante o isolamento social. A necessidade de refletir 
sobre esse momento inédito foi indispensável.”  
 O “Pé de Resiliência” foi plantado na Eseba, com uma instalação em um arbusto no pátio 
escola, onde foram penduradas as máscaras produzidas pelos estudantes com frases e dizeres que 
fazem alusão à resiliência que cada um conseguiu desenvolver nesse período de isolamento social 
e ensino remoto. 

Foto do “Pé de Resiliência”
Foto do professor Christian Alves Martins 

com o “Pé de Resiliência”
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 Lorena Muniz Oliveira, estudante do 7º ano A, 
disse sobre a sua participação no projeto: “Eu  aprendi 
com esse projeto que resiliência é a capacidade de 
adaptar-se ou de reagir de forma positiva às adversi-
dades. A mensagem que eu gostaria de deixar para vo-
cês, estudantes da Eseba, é que esse projeto é muito 
legal e ajuda a aprender sobre resiliência e sobre his-
tória. Além de vocês acabarem ajudando o professor 
e os alunos, vocês ainda acabam aprendendo mais, ou 
seja, aperfeiçoando seus conhecimentos.” 

Lorena, 12 anos, Eseba/UFU, 7º ano
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PesquisAções
Refletindo...

Franciele Queiroz | Walleska Bernardino

 A “Semana Preta” ocorreu entre os dias 25 e 30 de abril na Eseba/UFU e constituiu-se 
como o evento de encerramento do projeto “Construindo uma escola antirracista: ingresso e 
permanência na educação básica”. Tanto o projeto como o momento de encerramento foram 
muito importantes para discutir a temática e mobilizar ações de engajamento com toda a co-
munidade escolar. Apresentamos duas reflexões estudantis sobre o tema do projeto desen-
volvido na Eseba/UFU. A primeira reflexão foi produzida por Ágatha Cristina Borges Justino, 
aluna do 6º ano, juntamente com sua família. A segunda reflexão foi criada por Emanuelle 
Garrido, aluna do 3º ano.

 Para a nossa família, a educação antirracista deve ser defendida, ensinada e apresen-
tada em todos os contextos de uma escola. Minha avó, minha mãe e eu, três mulheres negras, 
enumeramos algumas ações que visam à construção – que deve ser contínua – de um pro-
jeto de escola que valorize a cultura negra.

Como  construir  uma  escola  antirrascista?

Produzido por Ágatha Cristina Borges, Thatiane Ribeiro Borges e Cristina Mary Ribeiro Peron

• Ensinar a diferença entre discriminação, 
preconceito e racismo.
 
• Mostrar como o racismo surgiu e o por-
quê ele não deve existir em nossa socie-
dade.
 
• Trabalhar com os alunos as relações 
étnico-raciais.
 
• Resgatar, no currículo da escola, a histó-
ria e a cultura afro-brasileira e as ações 
afirmativas, como as cotas raciais, para 
combater a desigualdade e o preconcei-
to.
 
• Oferecer oportunidades para pessoas 
negras e igualdade em vagas, atividades, 
projetos etc.

• Alertar não só as crianças e adoles-
centes, mas os funcionários da escola 
também sobre atos de discriminação na 
sociedade.

Como  construir  uma  escola  antirrascista?

• Conversar com os alunos sobre temas 
antirracistas.

• Ensinar a cultura afro-brasileira para as 
crianças.

• Mostrar e apresentar as brincadeiras e 
ensinamentos africanos.

• Convidar as famílias para etender, dialo-
gar e interagir com os projetos desenvol-
vidos no ambiente escolar e que abor-
dem, por exemplo, o racismo estrutural 
na sociedade. Discutir com todos sobre o 
significado do termo “racismo estrutural”. 
O próprio nome já explica, estrutural vem 
da estrutura, ou seja, da raiz. Entendendo 
que a base de todas as crianças são as 
famílias, então, é necessário que não só as 
crianças participem, mas as famílias tam-
bém devem participar para que no futuro 
exista, de fato, uma escola antirracista.



Produzido por Ágatha Cristina Borges, Thatiane Ribeiro Borges e Cristina Mary Ribeiro Peron
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Você  sabe  diferenciar  o  preconceito,  o  racismo  
e  a discriminação?

 O preconceito ocorre quando uma pessoa não aceita indiví-
duos de outras raças, grupos sociais, religião etc. Por exemplo, uma 
certa pessoa não aceita o fato de existirem outras religiões, porque 
na visão dela só a sua crença é a correta.
 
 A discriminação é a ação, é o ato do preconceito. Por exem-
plo, utilizar termos pejorativos como “suja” e “imunda” para definir 
uma pessoa negra.
 
 O racismo é o preconceito ou a discriminação com pesso-
as de pele negra. No passado, o negro era considerado feio, sujo 
e inferior, se comparado a pessoas brancas. E, infelizmente, isso 
acontece até os dias de hoje, o que é considerado crime porque 
a pessoa não deve ser tratada mal pela sua cor.
 
 O combate ao racismo e o preconceito racial são conquistas 
visíveis por meio das ações afirmativas como cotas, por exemplo. 
Tudo isso é fruto da luta dos movimentos sociais e do movimento 
negro.

Ideias  para  ensinar  as  crianças  
sobre  o antirracismo

• Criar histórias divertidas exaltando a cultura afro.

• Pautar temas, conversar e refletir com as crianças.

• Reforçar os ensinamentos antirracistas.

• Utilizar os momentos de desenho livre para trabalhar o con-
ceito de cor/tom de pele

• Utilizar a arte (teatro, por exemplo) como forma de apresen-
tação dos conceitos em que os personagens demonstrem a 
diferença entre preconceito, racismo e discriminação.
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 “Meu nome é Ágatha Cristina Borges Justino, tenho 11 anos, estudo na Escola de Educação 
Básica da Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/UFU) e curso o 6º ano. Gosto de ver filmes, 
desenhar, jogar, dormir, conversar, praticar esportes e outras várias coisas.”
 “Sou a Thatiane Ribeiro Borges, mãe da Ágatha, formada pela Universidade Federal de Uber-
lândia (2018) em prótese dentária e especialista em aparelhos e prótese removível.”
 “Meu nome é Cristina Mary Ribeiro Peron, avó da Ágatha, graduada em Pedagogia pelo Cen-
tro Universitário do Triângulo (1997) e especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de 
Uberlândia (2001). Fui técnica administrativa na Universidade Federal de Uberlândia. Tenho experi-

 Ágatha, 11 anos, 6º ano, Eseba/UFU

 “Certo dia, na escola, durante 
uma atividade desenvolvida na aula 
do professor Johnatan Alves, fiz um 
desenho e nele eu coloquei várias 
pessoas que sofrem preconceito e ra-
cismo. Precisamos de paz na socieda-
de e respeito por todas as pessoas.”

 “Sou  Emanuelle Garrido, tenho 8 anos, 
sou morena e amo meus cachinhos. Eu gosto de 
costurar, de moda e amo desenhar. Gosto de via-
jar com minha família, de nadar e brincar com 
meus amigos.”

Emanuelle, 8 anos, 3˚ ano, Eseba/UFU

ência na área de 
Educação, atuan-
do principalmen-
te nos seguintes 
temas: doença 
falciforme, racis-
mo e educação. 
E atualmente sou 
aposentada pela 
Universidade Fe-
deral de Uberlân-
dia (UFU).”

Da esquerda para direita: Cristina Mary, 
Ághata e Thatiane
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Roda de conversa
 Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Roda de Conversa do “Jornal Diário de Ideias”. 
 Nesta edição da roda de conversa, contamos com a presença de alunos da educação in-
fantil e também da alfabetização  que se encantaram com as atrações da “Semana Preta da Eseba”, 
que aconteceu de 25 a 30 de abril de 2022. Foi uma semana muito festiva com atrações para to-
dos os ciclos. 
 A escola foi brindada com atividades culturais: na segunda-feira, discotesamba com o DJ 
Hudz; na quarta Brincadeira Percussiva com Jack Will; na quinta apresentação do Núcleo de Dança 
Priscila Prates; e sexta-feira Terno Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário: Trançando Fitas e Vidas. 
 Além disso, a Semana Preta envolveu a intervenção pedagógica realizada por Cleia Rodri-
gues com a Confecção de Instrumento Percussivo e a exposição do acervo antirracista composto 
por livros, capulanas, instrumentos musicais, giz de cera e lápis com tons de pele e bonecos inclu-
sivos. 
 Venha conhecer ainda mais sobre esse evento cultural por meio das vozes das crianças que, 
em diálogo com a professora Léa Aureliano, falaram sobre suas percepções e sentimentos frente à 
Semana Preta e demais temas étnico-culturais. Também contamos com a participação especial da 
professora do “Espaço Cultural” na Educação Infantil, Vanessa Dângelo, que participou ativamen-

Léa Aureliano 

Fotos do acervo de materiais cul-
turais da Semana Preta da Eseba/
UFU

te da Semana Preta da Eseba 
como membro do “GT Acervo”, 
responsável pela exposição do 
momento cultural que encantou 
toda a comunidade escolar.
Você não pode perder essa 
roda de conversa! 
Vamos lá?

https://open.spotify.com/episode/47kXRgWDFdv8mW9Wox7St4?si=b0b481bbbd3f4b51


Chamada
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