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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas no Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID), ainda em vigor, vinculado ao subprojeto de Pedagogia da
UNILAB, experiências estas ocorridas entre os meses de Agosto de 2018 à Setembro de 2019, ressaltando a
proposta metodológica de formação dos bolsistas que conduziu às ações diferenciadas na escola. Alguns
resultados obtidos até o momento são da turma de 3° ano dos anos inicias do ensino fundamental I, na
E.E.I.E.F Sebastião José Bezerra, município de Redenção - Ceará. Durante o percurso até aqui, o grupo de
bolsistas adquiriu conhecimentos, que auxiliaram na construção da identidade profissional do mesmo, pelas
técnicas pedagógicas de oficinas, rodas de conversas, contação de histórias, dentre outras, que o grupo
ministrou, bem como regências que tinham como principal objetivo a descolonização do currículo, trazendo
assim ações pedagógicas antirracistas que atendessem a lei 10.639/03.A temática das relações étnico-raciais
deve ser tema contínuo na escola, por ser um debate importante e que não pode ser negligenciado nas
escolas de modo geral, pois o racismo é muito presente no cotidiano das salas de aula e as crianças negras
são as que mais sofrem. Em um ano de atuação no projeto houve a observação das mudanças ocorridas com
e entre as pessoas envolvidas, como o reconhecimento do ser negro, como as meninas, que tem o cabelo
crespo, que viviam presos, hoje já deixam seus cabelos soltos e se admiram, demonstrando um
empoderamento, as professoras da rede municipal de ensino mudaram suas falas e atitudes, num maior
engajamento com a temática étnico-racial.
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