
Esta mesa tem como objetivo discutir e refletir sobre como as intersecções de 
raça e gênero perpassam as infâncias das crianças negras e não negras.
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Ocupação do território, infância, raça, gênero  
e suas interseccionalidades

PROGRAMAÇÃO

DIA 04 • 12h15

• Infância, raça e gênero

Esta mesa tem como objetivo promover reflexões e ações sobre a impor-
tância das subjetividades de autores e autoras negras, como suas vivên-
cias perpassam suas produções e a importância dessa literatura na educa-
ção de bebês, crianças, estudantes, jovens e adultos.

DIA 18 • 12h15

• Literatura Negro-brasileira

Esta mesa tem como objetivo discutir e refletir sobre a importância dos es-
paços públicos da Cidade de São Paulo para o exercício do protagonismo, 
resistências e valorização dos saberes e cultura da população afro-brasileira.

DIA 10 • 12h15

• Ocupação da população negra na cidade de São Paulo

A mesa de diálogo sobre feminismos negros tem como objetivo discutir e 
refletir sobre o conceito de feminismos negros, refletir sobre as singulari-
dades das mulheres negras, cotejando com as não negras e as pautas que 
marcam o ativismo contemporâneo das mulheres negras.

DIA 23 • 12h15

• Feminismos Negros

Eliane Cavalleiro é Mestra e Doutora em Educação, pela Faculdade de Educação – 
USP. Atualmente, é docente na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, 
tutora do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Educação da UNB e presi-
dente da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) – ABPN.

Ana Barbara dos Santos é Professora de Educação Infantil na Rede Municipal de São 
Paulo há 14 anos. Atualmente, é formadora de formadores na Divisão de Educação 
Infantil da Secretaria Municipal de São Paulo. Graduada em Letras Inglês/Português 
pela PUC – SP. Desenvolve pesquisas e trabalhos autorais na linguagem fotográfica. 
Foi semifinalista do prêmio Arte na Escola em 2020 e 2021.

Vivian Cristina dos Santos é uma mulher preta, mãe e candomblecista. Especialista em 
Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP,
Pedagoga, atua na Rede Municipal de Ensino de São Paulo desde 2003, inicialmente 
como professora e como gestora desde 2008.

Jussara Santos é Doutora em Educação. Mestra em Educação pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo. É professora de Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal na Cidade de São Paulo e atualmente está à frente do NEER – Núcleo de Educação 
Étnico-Racial da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Cibelle de Paula é coordenadora da dança do grupo Ilú Obá de Min. Mestranda em 
Educação: História, Política e Sociedade, Pedagoga, Historiadora, Especialista em 
História da África e do Negro no Brasil e em Alfabetização e Letramento.

Abílio Ferreira é fundador do Instituto Tebas. É mestrando no Programa de Pós-
-Graduação Humanidades, Direitos e outras Legitimidades da FFLCH – USP, Co-
ordena o Instituto Tebas de Educação e Cultura, bem como o Movimento pela 
Preservação e Valorização do Sítio Arqueológico Cemitério dos Aflitos, no bairro 
paulistano da Liberdade.

Jeferson Hugo Pacheco de Rezende é professor do curso de Pós-Graduação (Lato 
Sensu) em Estética e Gestão de Moda (ECA – USP). Professor convidado da disciplina 
do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (FFLCH – USP). Doutor e Mes-
tre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana (FFLCH – USP).

Eva Santos é professora das redes pública e privada, atua na Educação Básica e En-
sino Superior. Possui experiência na área de ensino e pesquisa acadêmica, formação 
de professores com ênfase nas temáticas pertinentes à Lei nº 11.645/08, História e 
Cultura das Populações Indígenas e Afro-brasileiras.

Kiusam de Oliveira é professora na Universidade Federal do Espírito Santo, na disci-
plina de Educação das Relações Étnico-Raciais. Doutora em Educação e Mestra em 
Psicologia pela Universidade de São Paulo. Além de ser artista multimídia, arte-edu-
cadora e contadora de histórias da mitologia afro-brasileira. 

Patricia Anunciada de Oliveira é mestranda em Estudos Literários pela Universida-
de Federal de São Paulo. Atualmente, desenvolve pesquisa na área de Literatura 
Brasileira com foco em produções de escritoras negras; Literatura Negro-brasileira; 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa; Feminismo, Negritude e Identidade.

Ariane Neves, com formação em Artes Visuais na Faculdade Paulista de Arte, atua 
na região do Jabaquara com projetos de arte educação há 17 anos. Desde 2010, na 
Rede Municipal, o foco da docência são os recortes a partir das Leis nº 10.639/03 e 
nº 11.645/08. 

Solange Miranda é mestranda em Educação pela Faculdade de Educação da USP. 
Pedagoga, atua na Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de São Paulo há 
dez anos, oito deles na EMEI Nelson Mandela. Professora formadora para as relações 
étnico-raciais e currículo antirracista na Educação Infantil. 

Nádia Solange Clemente Vaz Ferreira é da Guiné-Bissau, Bacharel em Letras pela Uni-
versidade de São Paulo USP, e especialista em Migração, Saúde Mental e Intercultu-
ralidade UNIFESP. Tem atuado como ativista social na área de Migração, Gênero e 
Direitos Humanos.

Silvane Silva possui doutorado em História Social e mestrado em História, ambos 
pela PUC – SP. Segue atuando como pesquisadora e formadora de cursos para pro-
fessoras(es) nas temáticas referentes à História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 
Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. 

Glaucia Pereira de Brito é Pós-graduanda em Literatura de Autoria Feminina pela Uni-
versidade Cândido Mendes – RJ e Educação Étnico-raciais. Participante do GT de Es-
tudos das Relações Étnicos-raciais. Há cinco anos atua nas escolas da Cidade de São 
Paulo como professora de Língua Inglesa.

Anna Luisa de Castro possui mestrado em Educação Matemática pela Universidade 
Bandeirante de São Paulo e doutorado em Educação para a Ciência pela Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Atualmente, é professora de Mate-
mática e Ciências, e coordena o Núcleo de Gênero e Diversidade na Secretaria Muni-
cipal de Educação de São Paulo. 


