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Você sabe o que é UBUNTU? 

 Ubuntu é uma antiga palavra africana que pode ser traduzida como: “Sou 

quem sou, porque somos todos nós.” De acordo com a filosofia africana é necessário 

reconhecer que somos afetados quando um semelhante é afetado. 

Vivemos em uma sociedade e precisamos compreender que dependemos uns 

dos outros. Desta forma, devemos exercitar a empatia, ou seja, nos colocar no lugar do 

outro, tentar entender seus sentimentos, ter compaixão, oferecer ajuda, pois afinal de 

contas, é gente cuidando de gente. 

E para aquecermos a alma exercitando a empatia sendo ubuntu, leia um caso 

que se passou em uma tribo africana: 

 

“Um antropólogo propôs uma brincadeira para as crianças. Colocou um cesto 

cheio de guloseimas debaixo de uma árvore e combinou que quando ele dissesse “já!”, 

elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os 

doces que estavam lá dentro.  

As crianças se posicionaram na linha que ele desenhou no chão e esperaram 

pelo sinal combinado. Quando ele disse “Já!” instantaneamente todas as crianças se 

deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, co-

meçaram a distribuir os doces entre si e a comeram felizes.  

O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou porque elas tinham ido todas 

juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais 

doces. Elas simplesmente responderam: –Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar 

feliz se todas as outras estivessem tristes?” 

Faça a sua parte para um mundo melhor! 
 

Profª. Luísa Fernandes 
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Ter orgulho de ser quem é! 

 Crescer tendo orgulho de ser quem é. Esse é o maior ensinamento que podemos deixar para nossos fi-
lhos (as), alunos (as). Como escola o nosso papel ainda é mais importante porque é neste espaço que as crian-
ças se comparam, se admiram... Nós perguntamos aos nossos educadores e educadoras “o que é ser negro pra 
você? Como contribuir para uma educação sem racismo e preconceito? 
 
 Eu, como mulher negra educadora, julgo  necessário e fundamental trabalhar o empoderamento e a auto-
estima dos meus alunos.  
 O espaço escolar não pode ser um ambiente de silenciamento do racismo, e para 
além de trabalhos com culminância em novembro, é preciso desenvolver o sentimento de 
pertencimento histórico, autoconhecimento. O racismo permeia o desenvolvimento da auto 
estima das crianças. Confrontando as mazelas que a autodepreciação pode causar a um 
ser humano em desenvolvimento é preciso munir nossas crianças de informações e argu-
mentos. 
 Princesas, heróis, médicos, professores, pele mais clara, pele retinta, cabelo cres-
po, cabelo alisado, cachos ou tranças, o negro tem direito de ocupar espaços na socieda-
de. Usando as palavras dos Racionais MC's, "é necessário sempre acreditar que o so-
nho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível". 

Ana Carolina Souza, profª. da E.M.J.L 
 
 
 É necessário ser forte e persistente. A melanina que tenho incomoda muitas pessoas 
mas me deixa feliz pois persisto com força e ultrapassando diariamente as limitações que são 
colocadas pela minha cor. Sigo na luta acreditando que um dia a igualdade vai existir. 

 
Wesley Silva, monitor do PEI da E.M.J.L 

 
 
 

 
 Ser negro é ter que matar um leão por dia, é a gente correr atrás de tudo que te-
mos, tentar fazer parte de uma sociedade que você vê ainda que é racista. É ultrapassar 
várias barreiras da sua vida desde quando nasce até quando você fica adulto. Eu tenho 
muito orgulho de ser negro. 
 

Alison Elias, monitor do PEI da E.M.J.L 
 

 
 
 Ser negra é um privilégio e uma vitória. Nasci em uma família humilde que sem-
pre valorizou a educação, principalmente o ato de estudar, por isso digo privilégio. 
Pluralidade e diversidade são riquezas no país, que é tão diverso, tão desigual! No 
mundo contemporâneo a mulher negra sofre dificuldades em uma sociedade racista. 
Desde pequena sei muito bem o que é sentir isso, mas aprendi com meus pais a me 
defender e não me abalar.  Construir a minha identidade negra foi a minha grande 
vitória. Valorizo minha cultura, minhas raízes e a herança dos meus ancestrais, isto 
é muito importante para mim!  
 A mulher negra tem que ter discernimento para enfrentar os desafios que 
aparecerem em sua vida. Construir sua identidade com fé, coragem e muita espe-
rança. Acreditar na educação como um dos caminhos para se realizar intelectual-
mente e profissionalmente.  
 Devemos lutar com dignidade para as realizações dos nossos ideais. Acredi-
tar no nosso potencial, sabendo que a valorização ideal é aquela que está dentro do 
nosso coração. Ser livre é conquistar sonhos!  

 

Profª. Elisângela P. da Silva profª. da E.M.J.L  
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Você sabia que no site da escola tem uma parte somente dedicada à África?  

Onde fica a África? Que países fazem parte desse continente? Que histórias fazem 

parte dessa cultura? Quais animais vivem por lá? 

 

Você está convidado a fazer uma viagem ao 

continente africano e conhecer sua riquíssima 

cultura através de vídeos, histórias, jogos, mú-

sica e uma galeria de fotos.  

   

Acesse o site e boa viagem! 

 

Você quer saber mais sobre africanidades? 

Live com Luana Tolentino 

Profª. Cyntia Lopes 

 Um momento de aprendizado, reflexões e construção coletiva. 

Aconteceu na ultima sexta-feira, 10 de julho, uma live especial com a 

professora Luana Tolentino. A conversa é fruto da parceira inédita en-

tre as escolas Jardim Leblon e Zilda Arns que integram a regional de 

Venda Nova. 

 A live, que segue disponível na página E.M.J.L, foi sem dúvi-

das uma oportunidade para refletirmos sobre tantos assuntos necessá-

rios como racismo, as desigualdades que rodeiam a educação, repre-

sentatividade e ações práticas para uma educação inclusiva e sem 

preconceitos. 

 Luana nos presenteou compartilhando sua trajetória e explicando como suas origens foram fundamentais 

para que hoje seu trabalho seja direcionado para a redução das desigualdades e fortalecimento da autoestima de 

seus alunos e alunas. 

 Luana Tolentino, além de professora, é Mestre em Educação pela UFOP e 
autora do livro Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em 
sala de aula. Dentre vários assuntos, o livro trata da importância da Lei 10.639/03 que 
determina o Ensino da História e da Cultura Afro-brasileira em todos os níveis de ensi-
no.  

 Destacando a necessidade de usar a educação como meio para reduzir as 
desigualdades, durante a live Luana apontou a importância de políticas públicas que 
oportunizem o acesso e a permanência da população negra e periférica. Luana afirmou 
que “precisamos de medidas que mudem a estrutura desse país e isso só será possí-
vel através de políticas públicas de inclusão social”. 

 Para que seja possível a construção dessa sociedade que queremos é funda-
mental inclusive fazer boas escolhas políticas. Luana também destacou a necessidade 

de, em um ano de eleição como 2020, procurar candidatos e candidatas comprometidas com pautas inclusivas e 
que tenham em suas trajetórias histórico de luta e compromisso com as demandas populares. 

 Sabemos dos inúmeros desafios que estamos enfrentando nesse momento, e a oportunidade de ouvir Lu-
ana Tolentino nos coloca em profunda reflexão sobre a sociedade que queremos. Iniciativas como as das escolas 
Jardim Leblon e Zilda Arns são o início dessa proposta de construção coletiva para uma escola que oportuniza 
importantes discussões e está atenta às necessidades dos alunos e de suas famílias. 

https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl/copia-animacao
https://www.facebook.com/emjl.oficial/videos/2725867891072504/?notif_id=1594419102454351&notif_t=comment_mention&ref=notif
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Tá ligado? 

Folhetim JL— Diagramação e organização dos textos: Luciana Morais / Revisão: Deborah Cotta / Impressão e distribuição: E.M.J.L 

Nosso trabalho de reinventar os laços só é possível graças aos supermercados, padarias, drogarias, casas lotéricas e moradores do bairro. 

A Equipe Pedagógica da E.M.J.L. agradece mais uma vez o espaço cedido, o apoio e a parceria! 

Você conhece o Programa de Mediação de Conflitos?   

Classificados  do Jardim Leblon Profª. Ana Carolina Souza 


