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TÍTULO DO PROJETO: Sanfoka Brasil-Angola: Educação Superior, Básica e 

Popular rumo à internacionalização conjunta, recíproca e solidária entre países 

de América e África 

 

ÁREA DE EXTENSÃO: Educação; Cultura; Artes 

 

LINHA DE EXTENSÃO: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem; 

organização da sociedade civil e movimentos sociais e populares; artes 

Integradas 

 

RESUMO: Concebendo-se como uma ação interafirmativa, este projeto tem 

como objetivo primordial e inovador o impulso gradativo e contínuo à 

internacionalização conjunta, recíproca e solidária entre universidade, escola 

pública e popular, brasileiras e angolanas. Por meio de projetos e ações 

educacionais, culturais e artísticas, inter, multi e transdisciplinares, pretende-se, 

a princípio telematicamente, enlaçar instituições de educação e de ativismo de 

cultura e arte, propondo formas viáveis para o compartilhamento de experiências 

docentes, empiricamente verificadas, acerca dos atuais métodos aplicados a 

licenciandos de Educação Superior e a discentes de Educação Básica e Popular, 

sejam eles acadêmicos, escolares, populares e ou de tradição. Há plena certeza 

de que essa transaproximação resultará no achado de metodologia e estratégias 

de ensino/aprendizagem próprias, poéticas, eficazes e afetivas, pois o que se 

busca é uma resposta que está em nós mesmos, nas práticas e reflexões 

produzidas no e sobre o chão de nossa escola, em nós de América Latina e 

África. 

 

CONTATOS E BIO DOS INTEGRANTES:  

 

- Luiz Fernando Matos Rocha (luiz.rocha@ufjf.edu.br): docente e pesquisador 

da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais, 

Brasil), atuando na graduação e pós-graduação, com destaque para a oficina 

extensionista “Teatro na Escola” ministrada desde 2018 no espaço da escola 

pública, a Escola Municipal Murilo Mendes, cujas informações podem ser obtidas 

no site da disciplina, disponível em: https://www.ufjf.br/teatronaescola/; 

mailto:luiz.rocha@ufjf.edu.br
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- Adriana Perini (Escola Municipal Murilo Mendes – Juiz de Fora, Minas Gerais, 

Brasil, perini.adriana51@gmail.com): graduada em Letras/Português (UFJF, 

1998) e pós-graduação em Teoria Literária (UFJF, 1999), mestre em gestão de 

políticas públicas educacionais (UFJF, 2014), gestora da Escola Municipal Murilo 

Mendes, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Secretaria Municipal de Educação 

(2019-2021); 

 

- Sebastião Augusto Estêvão, “Farinhada” (farinhadaesperafeliz@gmail.com); 

educador popular militante das comunidades quilombolas de Minas Gerais 

(Brasil) e assessor parlamentar do deputado estadual Roberto Cupolillo, “Betão” 

(Partido dos Trabalhadores, Minas Gerais, 2019/2023), acompanhando há mais 

de 20 anos as escolas-famílias agrícolas que trabalham com a pedagogia da 

alternância, educação do campo e agroecologia; integrante do Fórum Mineiro de 

Entidades Negras (FOMENE); é cantador, agitador cultural, fazedor de festa de 

São Pedro e encontro de folias de reis e congadas; também atualmente 

acompanhando a luta contra mineração e as barragens no estado de Minas 

Gerais; 

 

- Márcio Undolo (marindolo@yahoo.com.br): docente e pesquisador da Escola 

Pedagógica do Dundo da Universidade Lueji A'Nkonde (Angola), na graduação 

e pós-graduação, com destaque para quatro cursos de mestrado em Língua 

Portuguesa, de instituições públicas diferentes.  

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

 

A justificativa deste projeto se assenta neste significante-guia: a expressão 

proverbial Sankofa (Sanko =  voltar; fa =  buscar,  trazer), tradicional entre os 

povos de língua Akan, oriundos da África Ocidental, especialmente de países 

como Gana, Togo e Costa do Marfim. Segundo o primeiro número da Sankofa -  

Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana -, de junho de 

20081, em Akan, o enunciado “se wo were fi na wosan kofa a yenki” pode ser 

 
1 Disponível em: https://www.revistas.usp.br/sankofa/issue/view/6839/267. Acesso em: 06/12/2020. 

mailto:perini.adriana51@gmail.com
mailto:marindolo@yahoo.com.br
https://www.revistas.usp.br/sankofa/issue/view/6839/267
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traduzido para o português por “não é tabu voltar atrás e buscar o que 

esqueceu”. Como um dos conhecidos ideogramas Adinkra, Sankofa tem seu 

conceito pictoricamente representado por um pássaro mítico que voa para frente, 

tendo a cabeça voltada para trás e carregando em seu bico um ovo, o futuro, 

como se observa a seguir:  

 

 

Figura 1 - Sankofa2 

 

O provérbio também pode ser representado em uma versão mais estilizada, 

similar a um coração, assim:  

 

Figura 2 - Sankofa3 

 

Ainda segundo a Revista Sankofa (2008), o provérbio mescla individual e 

coletivo; reclama e perpetua o que quer que seja; define e redefine auto-

identidades; dá visibilidade ao impossível de ser apagado; devolve o território ao 

desterritorializado visto ser projetivo. A natureza profunda e ancestral de seu 

simbolismo remete à sabedoria de se aprender com o passado para se construir 

o presente e o futuro, sobretudo nos momentos em que parece não haver rumos 

a se tomar.  

 

 
2 Disponível em://www.dicionariodesimbolos.com.br/sankofa-significado-desse-simbolo-africano/. 
Acesso em: 06/12/2020. 
3 Disponível em://www.dicionariodesimbolos.com.br/sankofa-significado-desse-simbolo-africano/. 
Acesso em: 06/12/2020. 
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Então, retomemos o significante e o que ele nos convoca a fazer: voltar atrás de 

África e buscar o que a profunda dor ancestral, talvez incurável, perpetrada pelo 

tráfico humano, a memória de horror desse longo período historicamente 

recalcada, o eurocentrismo, o imperialismo estadunidense e o capitalismo 

fizeram, em parte, ofuscar. Este projeto se funda na construção de uma ponte 

de vinculação acadêmica, escolar, popular e cultural entre Brasil e Angola, país 

africano cuja região, durante os séculos XVI, XVII e a primeira metade do século 

XVIII, forneceu a maior parte dos escravizados para todas as regiões da América 

portuguesa.  

 

A justificativa desta proposta pode ser também apresentada em forma de 

perguntas: tanto na via Brasil-Angola, quanto na via Angola-Brasil, o que a 

experiência educacional realística, de ensino e aprendizagem, tem a nos 

oferecer atualmente como alternativa metodológica? Que bases foram 

esquecidas ou desmerecidas? O que realmente vale a pena “sankofar” nesse 

sentido? O que o ensino e a aprendizagem de nível básico e popular4 podem 

ensinar para o nível superior, e o contrário?  

 

Na verdade, estamos simbolicamente “sankofando” em via de mão dupla: Brasil-

Angola e Angola-Brasil. Embora sejam países de continentes distintos, suas 

histórias se aproximam fortemente pela barbárie ocorrida quando da diáspora 

imposta pelas ações do tráfico humano. Sobretudo os bens imateriais, 

culturalmente herdados de África pelo Brasil, resistem em incontáveis 

manifestações da cultura e religião brasileiras, porém sua escola tradicional, 

ainda de cunho muito eurocêntrico, bem como a legislação que a rege, não 

acolhe ou legitima, com a devida dimensão historicamente significativa, as 

 
4 Segundo Cadernos de Formação: Educação Popular e Direitos Humanos, da Prefeitura de São Paulo 
(2015), a Educação Popular se constitui historicamente por meio da ação-reflexão-ação, em que teoria e 
prática, na vivência educativa, são conjuntamente determinantes para a concretização da práxis 
pedagógica. Do povo e para o povo, a Educação Popular nasce nos movimentos sociais populares e, por 
sua vez, ocupa os espaços institucionais. Abarca “perspectivas razoáveis, sérias, fundamentadas, 
cotejadas constantemente com a dureza das condições concretas em que vive a maioria da população. 
Todas elas refletem a recusa de uma educação domesticadora ou que, simplesmente, não se coloca a 
questão de que educação precisamos para o país que queremos” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015, p. 
14). 



6 
 

profundas marcas trazidas de África, como, por exemplo, saberes empíricos de 

transmissão e tradição oral.  

 

Interessa-nos saber: como é a Educação Básica em Brasil-Angola? Quais são 

seus fundamentos e suas ações pedagógicas aplicados? O Ensino Superior se 

articula com ela? Quais são as metodologias de ensino e aprendizagem? 

Assimilam a cultura popular, ancestral e de tradição? Como e por quê? Essas 

metodologias são preservadas nos níveis mais avançados? O que a Educação 

Básica angolana (vice-versa) pode nos ensinar, visto que, se considerarmos o 

significante sankofa, estamos certos de que algo do passado-presente necessita 

ser buscado em nossa matriz africana? 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

 

As características socioeconômicas, culturais e políticas dos beneficiários 

podem ser contempladas segundo apresentação dos agentes partícipes dos 

projetos e das ações que são previstas neste projeto (cf. Objetivos Específicos), 

os quais são, ao mesmo tempo, beneficiários desta proposta. São eles: docentes 

e discentes universitários, de escola pública e de escola popular. Seus perfis 

socioeconômicos, culturais e políticos envolvem, respectivamente: (i) os 

beneficiários compreendem trabalhadores assalariados, servidores públicos e 

dependentes de terceiros; (ii) os docentes beneficiários do projeto apresentam, 

em geral, relativo nível de acesso a bens culturais diversificados, embora os 

discentes beneficiários tenham restrições nesse sentido; (iii) os docentes 

beneficiários do projeto apresentam, em geral, relativo nível participação política 

e social em suas comunidades de atuação, embora os discentes beneficiários 

tenham restrições nesse sentido, sobretudo os discentes de Educação Básica. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Não apenas pelo seu conteúdo, mas pela sua forma, é impossível, nesta 

fundamentação teórica, deixar de mencionar o livro de Paulo Freire, “Cartas à 
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Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo” (1978). Nele, o 

educador e filósofo brasileiro narra o seu sankofa com a África de Guiné-Bissau, 

descrevendo logo nos primeiros parágrafos sua percepção de que era mais 

africano do que imaginara. “Sankofando”, ele escreve: “O quanto me foi 

importante pisar o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como 

quem chegava” (FREIRE, 1978, Introdução). 

 

Quanto ao gênero carta, adotado pelo autor na obra, há muito o que se relacionar 

a este projeto. Em sua estrutura, esse gênero remete a especificidades que 

tocam diretamente em nossos objetivos no campo dos afetos: tem como 

característica uma escrita acolhedora, envolvente, sendo simples e profunda ao 

mesmo tempo; com certa informalidade e fluidez, atinge nossas subjetividades 

mais do que o excesso de objetivismo poderia sonhar fazer; traz a registro relatos 

de experiências, vivências emolduradas por palavras abundantemente 

amorosas e generosas; releva a cultura como forte aliada da educação. Essa 

fundamentação na forma diz muito sobre a construção do vínculo que se almeja 

nesta proposta, visto que assume a “balbúrdia” da cultura brasileira como marca 

identitária de como desejamos, e esquecemos, ser educados.  

 

Estas questões são essenciais para nós: como desejamos ser educados? 

Quantos modelos precisaremos importar de Europa e Estados Unidos para nos 

fazer entender que o modelo nasce do chão de nossas próprias escolas, de 

nossa empiria com nosso próprio povo? Não importamos modelos teóricos e 

práticos do colonizador por demais, que ainda está vivo como nunca? E a 

universidade e escola de Angola-Brasil são coirmãs nessa busca de se valorizar 

e impor a própria identidade, para que cuidemos muito bem de nossos próprios 

discentes. Não é culto cego à razão, não se trata de culto cego ao corpo, muito 

menos às meras subjetividade e objetividade. Trata-se do culto à cultura, à arte, 

à educação ancestrais de saberes esquecidos, coletivamente criados e aviltados 

pela modernidade imperialista avassaladora.   

 

Quanto ao conteúdo da obra, esse nem se fala. Ou melhor: se fala. Freire (1978) 

atenta para o trabalho em educação como algo a ser feito “com” e não “sobre” 

ou “para”. Sublimar a marca do ferrete atroz do colonizador rumo ao precioso 
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recurso de suas próprias fontes culturais e históricas, “que a violência colonialista 

não pôde matar” (FREIRE, 1978, p. 10), significa ensinar aprendendo e aprender 

ensinando, falar escutando e escutar falando, como práticas indissociáveis. Daí, 

já nos colocamos como advertidos acerca do cuidado mútuo com a cultura do 

outro, que somos nós, em parte, já que neste projeto as vias Brasil-Angola ou 

Angola-Brasil não pretendem emprestar uma a outra “validade universal” 

(FREIRE, 1978, p. 12). Na verdade, essa postura universalista de dominação 

pode se desfazer mediante o exercício da atitude crítica diante dos objetos e não 

do discurso unilateral em torno do objeto, mediante império da criatividade em 

detrimento do da burocracia e do excesso de formalidade, sem proposições 

salvadoras. 

 

 

OBJETIVOS E METAS 

 

Geral:  

 

Elaborar projetos e promover ações interafirmativas, de caráter educacional, 

cultural e artístico, inter, multi e transdisciplinares, visando à internacionalização 

paritária, recíproca e solidária, entre universidade, escola básica e popular, 

brasileiras e angolanas, de forma gradativa e contínua, tendo em vista a 

efetivação de intercâmbios institucionais voltados especialmente para o 

compartilhamento de experiências acerca dos atuais métodos de ensino e 

aprendizagem aplicados a licenciandos em Letras e a discentes de Educação 

Básica e Popular.   

 

Específicos: 

 

- criar e, gradativamente, estreitar uma rede internacional de pesquisadores, 

docentes e discentes de universidade, de escola pública e popular, brasileiras e 

angolanas, visando à consolidação de vínculo institucional, cultural e afetivo; 

- realizar ações de cooperação e de acolhimento entre universidade e escola 

básica e popular, brasileiras e angolanas, integrando docentes e discentes de 
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todas as instituições participantes de mesmo país e de países distintos em 

atividades diversificadas comuns;  

- promover continuamente eventos de caráter acadêmico, escolar e cultural, 

cursos, conferências, reuniões de trabalho e científicas por telemática 

(teleconferência e outros); 

- viabilizar a reciprocidade entre docentes e discentes das instituições co-irmãs 

por meio de cursos, palestras, aulas e apresentação de atividades; 

- publicar trabalhos co-autorais em periódicos, livros e ou e-books, relativos à 

experiência de contato entre universidade, escola básica e popular, brasileiras e 

angolanas; 

- criar formas de dar visibilidade ao projeto, por meio de suportes de web; 

- desenvolver projetos decorrentes desta proposta guarda-chuva, apostando que 

se trata de um terreno fértil e promissor para futuras ações não previstas, em 

extensão, pesquisa e ensino, inclusive aquelas relativas a missões presenciais 

em momento oportuno. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Na perspectiva em que se consideram ações intervencionistas como algo 

imanentemente mútuo, a indicação e a adequação dos processos interventivos 

e de investigação necessariamente passarão por uma metodologia que prime 

pela indissociabilidade entre culturas, práticas artísticas e educacionais. 

Pragmaticamente, isso significa que projeto e ações, descritas nos Objetivos 

Específicos, devem promover essa primazia cultura-arte-educação, nessa 

ordem. Isto porque é de nosso interesse criar espaços em que a cultura popular 

e artísticas possa adentrar, de forma estrutural, a sala de aula do ensino basilar 

e do mais avançado, rompendo paradigmas oficialmente estabelecidos nos 

currículos tradicionais. Em geral, as formas de atuação dizem respeito 

primordialmente a encontros virtuais, de estruturação flexível, permitindo a 

emergência de rumos coletivamente construídos e sobretudo em relação ao que 

os elementos de cultura e de arte podem direcionar de modo espontâneo e 

seriamente informal. Nesse sentido, a margem deve ocupar o centro.  
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RELAÇÃO COM PPC DOS DISCENTES E IMPACTO NA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Este projeto pode ser considerado um desdobramento das atividades de uma 

oficina extensionista ministrada no âmbito da Faculdade de Letras (FALE/UFJF) 

desde 2012. Registrada no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (SIGA/UFJF), como Oficina XIII: Estudos 

Linguísticos (LEC22 – 45h), a oficina “Teatro na Escola” institucionaliza 

academicamente o laço entre potências transformadoras de sujeitos em prol de 

uma sociedade mais cidadã e crítica, fiando-se indubitavelmente nos impactos 

afirmativos e promissores sempre resultantes da confluência entre cultura, arte 

e educação.  

 

No Projeto Pedagógico da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (2013), o conjunto de oficinas concernentes às práticas curriculares 

consiste em atividades voltadas para a articulação teoria-prática, com vistas à 

reflexão sobre aspectos da atuação profissional docente, enfatizando-se a 

imersão na Educação Básica. No caso da oficina “Teatro na Escola”, isso se dá 

mais especificamente na Escola Municipal Murilo Mendes (PJF/SE), situada na 

comunidade carente do bairro Grajaú, município de Juiz de Fora (Minas Gerais, 

Brasil). Desde o primeiro semestre letivo de 2012, é quase integralmente 

ministrada na referida escola pública.  

 

Assim, a história da disciplina, paulatinamente, vem se consolidando. Sua 

ementa resume bem o propósito aplicado: práticas de ensino de língua e 

literatura envolvendo o gênero texto teatral em sala de aula como exercício de 

habilidades linguísticas de interpretação, de leitura dramática, de expressão oral, 

de atenção conjunta e de estímulo à apreciação estética; experiências e 

experimentações acerca do jogo cênico na escola como elementos motivadores 

do ensino e da aprendizagem de língua e literatura pelo viés da dramaturgia.  

 

A dimensão interventiva e empírica deste projeto remonta aos resultados 

técnicos, científicos e sociais esperados na formação profissional dos discentes. 

Por meio do desenvolvimento de habilidades no campo da extensão, do ensino 
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e da pesquisa, busca-se, com este projeto, valorizar as atividades inter, multi e 

transdisciplinares. De certa forma, esses aspectos já estão indicados nos relatos 

de experiência publicados no referido site da oficina “Teatro na Escola”. Rocha 

(2020) mencionou nele o seguinte: 

 
Certamente, as linhas gerais desse breve histórico não dão conta de 
retratar todos os aspectos envolvidos ao longo desses três semestres 
de trabalho, porém uma certeza se consolidou. A princípio, as 
expectativas de representantes da universidade, como docentes e 
discentes, ao se deslocarem fisicamente, de modo regular e 
sistemático (ou não), para a escola pública, vinculam-se a objetivos 
intervencionistas nas situações, às vezes precárias, da Educação 
Básica. Por outro lado, o que a oficina Teatro na Escola tem 
testemunhado é também o inverso disso. É o “interventor” que passa a 
ser intervindo, estabelecendo-se aí uma via de mão dupla no quem 
aprende com quem. A transformação se dá de ambos os lados, é 
mútua, é recíproca. Metonimicamente falando, a universidade intervém 
e sofre intervenção da escola pública. O testemunho dos discentes da 
UFJF, em vídeo ou textual, explicita isso, como se verifica nas abas 
correspondentes a vídeos, fotos e depoimentos. A máxima de levar 
cultura às comunidades carentes é uma falácia, à medida que quem 
acha que a leva volta com a bagagem bem mais abarrotada de lições, 
questões, motivações e ideias para projetos futuros do que quando 
iniciou a intervenção. O deslocar físico para a comunidade é, sem 

dúvida, um deslocar simbólico (ROCHA, 2020). 
 

O que se espera, de fato, com este projeto, é a geração de oportunidades para 

que se efetive, mesmo que virtualmente em sua fase inicial, um atravessamento 

simbólico internacional de discentes e docentes da esfera popular, pública, 

municipal e federal, impelido pelo contato com discentes e docentes angolanos.    

 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE EXTENSÃO E PESQUISA 

 

A disposição dos eixos extensão e pesquisa já nos diz da ordem de como se 

dará a integração entre eles, vislumbrando-se ainda possibilidades de atuação 

no ensino. É inicialmente pela via da extensão, como disparadora do intercâmbio 

entre Brasil e Angola, que se pretende promover projetos e ações voltadas para 

a pesquisa e o ensino. Entende-se que a extensão se apresenta como um 

primeiro passo, de natureza empírica e permanente, para que o posterior 

reconhecimento de objetos de pesquisa e de ensino emerja espontaneamente. 

Por essa via empírica, é desejável que a intervenção, sempre mútua e recíproca, 

também ocorra de forma similar. Nesse sentido, a integração extensão, pesquisa 
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e ensino será co-contruída e condicionada aos encaminhamentos estabelecidos 

em pacto coletivo, entre os membros e as instituições nominadas neste projeto 

por seus representantes. 

 

 

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E IMPACTO SOCIAL 

 

Considera-se que este projeto tem fortíssima relação com a sociedade em 

função do alto impacto que pode representar, sobretudo quando se coloca como 

carro-chefe a indissociabilidade entre cultura, arte e educação. Trata-se de um 

projeto-ação que certamente se vincula à superação de problemas sociais, visto 

que muitos deles emergem da invisibilidade de nossa herança atávica com 

África. Por isso, estamos propondo nosso sankofa. Isso com a inclusão de 

grupos sociais, os quais advém dos próprios grupos sociais atuantes nas escolas 

e universidades públicas partícipes, docentes e discentes. É com eles que este 

projeto será colocado em prática, impactando diretamente esses discentes e 

docentes de Brasil e Angola. Cabe mencionar que, para além das oportunidades 

criadas pela oficina “Teatro na Escola”, no estreitamento do laço entre 

universidade e escola pública, a própria Escola Municipal Murilo Mendes 

contribuiu decisivamente com as motivações deste projeto.  

 

No segundo semestre de 2020, uma live de encerramento de atividades acerca 

de conteúdos transversais sobre racismo estrutural, promovida pela referida 

escola e com a participação de Sebastião Farinhada (integrante deste projeto), 

inspirou a certeza de que precisamos sempre encontrar caminhos para 

“sankofar”. Sua ancestralidade, sabedoria, ludicidade, permeadas de reflexões 

profundas, batuques e canções, convocaram-nos para este projeto.  O tom dessa 

abordagem será o tom deste projeto, que envolve naturalmente a formação e a 

qualificação tanto de seus agentes quanto daqueles que, ao longo do percurso, 

participarem das atividades previstas ou a serem ainda construídas. 

 

A relação multilateral com setores da sociedade se apresenta primeiramente 

com base na parceria já consolidada entre Faculdade de Letras da UFJF e 

Escola Municipal Murilo Mendes, por conta das demandas da oficina “Teatro na 



13 
 

Escola”. Dessa parceria, nasceu o propósito primordial desta proposta, que se 

presume inédita no sentido de que a universidade não estará sozinha neste 

específico projeto de internacionalização. A inovação está calcada na articulação 

universidade e escola pública-popular com vistas ao estabelecimento de pontes 

internacionalmente erguidas. Os integrantes desta proposta nunca tiveram 

notícias de que houvesse um projeto que pensasse a internacionalização de 

escolas públicas municipais e populares. Sabe-se que as universidades vêm se 

consolidando nessa perspectiva, adquirindo muita expertise; no entanto, 

acreditamos que nunca se falou, pelo menos localmente, em trocas de 

experiências internacionais entre instituições de Educação Básica e Popular. O 

papel da universidade, nesse sentido, é alavancar e participar dessa empreitada, 

que promete romper os muros das escolas para dimensões nunca exploradas. 

Por isso, a parceria com universidade e escola básica e popular, brasileiras e 

angolanas, é absolutamente fundamental, inédita e original. 

 

Como já foi mencionado, no Projeto Pedagógico da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (2013), as oficinas são voltadas para a 

articulação teoria-prática, com vistas à reflexão sobre aspectos da atuação 

profissional docente, enfatizando-se a imersão na Educação Básica. No âmbito 

da Escola Municipal Murilo Mendes, isso se dá na parte diversificada do 

currículo, o que contempla as artes de modo em geral, cultural nacional e 

regional. Na verdade, estamos incrementando as políticas públicas já existentes, 

trazendo um novo olhar que se distingue pelo seu teor internacional, não apenas 

local. Com isso, acredita-se que este projeto possa representar um novo fôlego 

no campo das motivações que envolve tanto cultura e arte, quanto educação no 

plano do ensino e aprendizagem. Certamente, trata-se de um passo simples, em 

princípio apenas via contato telemático, que irá atender aos pesquisadores, 

docentes e discentes de UFJF, Escola Municipal Murilo Mendes (PJF/SE), 

Fórum Mineiro de Entidades Negras, Escola Pedagógica do Dundo da 

Universidade Lueji A'Nkonde (Angola), atendendo às suas respectivas 

comunidades e, por conseguinte, impactando no desenvolvimento da autonomia 

dos sujeitos. 
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INDICADORES DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

Os mecanismos de divulgação definidos no item Objetivos Específicos servirão 

ao propósito de se veicularem o monitoramento e a avaliação dos projetos e 

ações envolvidas nesta proposta. A princípio, pretende-se lançar mão do próprio 

site da Oficina de Teatro (https://www.ufjf.br/teatronaescola/), da Faculdade de 

Letras, UFJF, para alocar e escoar essa produção, com abas próprias, visto que 

a referida publicação eletrônica (ISBN: 978-65-00-02854-6) já é registrada na 

Câmara Brasileira do Livro como diário de bordo vinculado estritamente a 

projetos educacionais – ensino fundamental. Por ora, o projeto se encontra em 

fase de incubação, porém, à medida que a rede de integrantes for ganhando 

corpo, as formas de planejamento e divulgação ainda serão mais especificadas. 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Conforme mencionado no item Objetivos Específicos, este projeto longitudinal 

se configura como um grande guarda-chuva de projetos e ações gradativas e 

contínuas. Portanto, o cronograma estabelecido logo abaixo diz respeito apenas 

ao primeiro ano de atividades, focado na consolidação da rede internacional, por 

meio de encontros virtuais. Os objetivos específicos desta proposta também 

seguem um ritmo gradativo e contínuo: 

 

Encontros de motivação e fundação desta proposta já realizados: 

 

- No dia 26 de novembro de 2020, às 18h, pela Plataforma Google Meet, live de 

encerramento de atividades acerca de conteúdos transversais sobre racismo 

estrutural, promovida pela Escola Municipal Murilo Mendes e com a participação 

de Sebastião Farinhada; 

- No dia 28 de novembro de 2020, às 18h, reunião virtual pela Plataforma Google 

Meet entre os proponentes deste projeto, Luiz Fernando Matos Rocha e Adriana 

Perini, com Sebastião Farinhada, que aceitou prontamente integrar o grupo;  

- No dia 11 de janeiro de 2020, às 15h de Brasil ou às 19h de Angola, reunião 

virtual pela Plataforma Google Meet entre os proponentes deste projeto, Luiz 

https://www.ufjf.br/teatronaescola/
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Fernando Matos Rocha e Adriana Perini, com Márcio Undolo, que aceitou 

prontamente integrar o grupo.  

 

Atividades previstas para 2021: 

 

Janeiro - produção escrita do projeto com vistas ao encaminhamento às 

instituições parceiras; reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta; 

Fevereiro - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta com vistas à 

ampliação da rede internacional e participação de novos integrantes; 

Março - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta e convidados; 

Abril - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta e convidados; 

divulgação do evento de maio; 

Maio - Evento virtual: Sankofa Brasil-Angola 2021: 1º Encontro Internacional 

entre Universidade, Escola Pública e Popular; 

Junho - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta e convidados; 

Julho - recesso; 

Agosto - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta e convidados; 

divulgação do evento de setembro; 

Setembro - Evento virtual: Sankofa Brasil-Angola 2021: 2º Encontro Internacional 

entre Universidade, Escola Pública e Popular; 

Outubro - reuniões virtuais entre todos os integrantes da proposta e convidados; 

divulgação do evento de novembro; 

Novembro - Evento virtual: Sankofa Brasil-Angola 2021: 3º Encontro 

Internacional entre Universidade, Escola Pública e Popular (Semana da 

Consciência Negra); 

Dezembro - reuniões virtuais avaliativas entre todos os integrantes da proposta 

e produção escrita acerca da experiência de primeiro ano a ser veiculada nos 

sites envolvidos. 

 

ESTIMATIVA DE BENEFICIÁRIOS A SEREM ATENDIDOS 

 

1200 beneficiários 
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