
	

	

I	FÓRUM	DO	CENTRO	DE	MEMÓRIA(S)	DO	ELEFANTE	BRANCO	
	

Data:	11	de	dezembro	de	2019	
Local:	Auditório	do	CEMEB	

	
Objetivos:			
-	 Apresentação	 pública	 do	 Projeto	 de	 Extensão	 Centro	 de	
Memória(s)	do	Elefante	Branco,	para	apreciação	da	comunidade	
escolar;	Divulgação	das	ações	 realizadas	pela	equipe	executora	
nos	meses	 de	 setembro	 a	 dezembro	 de	 2019;	 Debate	 sobre	 a	
relevância	 dos	 acervos	 escolares;	 Construção	 de	 um	 Protocolo	
de	Intenções	para	o	Centro	de	Memórias.	

	
Programação	

	
8h30:	Café	da	manhã	
	
9h:	Mesa	de	 Lançamento	do	Projeto	do	Centro	de	Memória(s)	
do	Elefante	Branco	com	representações	da	UnB,	CEMEB,	SEEDF	
e	SINPRO.	
-	 Premiação	 do	 concurso	 de	 Identidade	 Visual	 do	 Centro	 de	
Memória(s)	do	Elefante	Branco:		
1º	 lugar:	 Estudante	 Manuella	 Victoria	 Nobre	 de	 Menezes	
(CEMEB)	
	
9h30:	 Palestra	 e	 Debate	 sobre	 Acervos	 Escolares-	 Prof.	 Dra.	
Ivana	Denise	Parrela-	Curso	de	Arquivologia,	Departamento	de	
Teoria	e	Gestão	da	Informação-	UFMG	
	
10h30:	 Apresentação	 de	 ações	 do	 Centro	 de	 Memória(s)	 do	
Elefante	 Branco	 no	 ano	 de	 2019-	 Prof.	 Dra.	 Cristiane	 Portela,	
Coordenadora	 do	 Projeto	 de	 Extensão	 no	 Departamento	 de	
História-	UnB	e	Equipe	Proponente	do	Centro	de	Memória(s)	
	
11h30:	 Debate	 e	 Apresentação	 da	 Carta	 Coletiva	 de	 Intenções	
do	Centro	de	Memória(s)	do	Elefante	Branco		

	
	

MEMBROS	DA	EQUIPE	PROPONENTE		
	

Pesquisadores	UnB	
Coordenadora:	 Cristiane	 de	 Assis	 Portela,	 Professora	 do	
Departamento	de	História	da	UnB,	Doutora	em	História	

Subcoordenadores:		
-	 Deusdedith	 Alves	 Rocha	 Junior,	 Pesquisador	 Profissional,	
Doutor	em	História	

-	 Eliane	 Cristina	 Brito	 de	 Oliveira,	 Mestre	 em	 História,	
Doutoranda	 em	 História	 pela	 UnB,	 Professora	 da	 Faculdade	
Projeção	

-	José	Gomes	do	Nascimento,	Mestrando	em	História	pela	UnB	
-	 Solange	 Regina	 Buosi	 Cardinale,	 Professora	 de	 História	 da	
SEEDF,	Especialista	em	Arquivologia	

Colaborador:	
	-	 Guilherme	 de	 Azevedo	 França,	 Professor	 de	 Sociologia	 da	
SEDF,	Mestrando	em	Educação	pela	UnB	

Consultoria:		
-	Arch-	Empresa	Junior	de	Arquivologia	da	UnB	[Lillian	Gomes	da	
Silva,	 Estudante	 de	 Graduação	 em	 Arquivologia	 pela	 UnB	 e	
Amanda	 Raquel	 Alves	 Nogueira,	 Graduada	 em	 História	 e	
Estudante	de	Graduação	em	Arquivologia]	

Estudantes	de	Graduação	
-	 Felipe	 Cunha	 Carvalho	 Rabelo,	 Estudante	 de	 Graduação	 em	
História	pela	Faculdade	Projeção	

-	Grazielle	Santos	de	Carvalho,	Estudante	de	Gestão	de	Políticas	
Públicas	pela	UnB	

-	Luiz	Gustavo	Galdino	da	Silva,	Estudante	de	Arquivologia	pela	
UnB	

-	Mateus	 Pio	 da	 Costa	 Bezerra	 de	Mello,	 Estudante	 de	História	
pela	UnB	

Comitê	Executivo/	Pedagógico		do	CEMEB	
-	Ivan	Ferreira	de	Barros,	Diretor	do	CEMEB		
-	 Adam	 Smith	Gontijo	 Brito	 de	Assis,	 Supervisor	 Pedagógico	 do	
CEMEB	

-	Cecília	Guedes	Estrela,	Servidora	Administrativa	
-	 Maria	 do	 Perpétuo	 Socorro	 Pimentel	 Rocha	 Lima,	
Coordenadora	Pedagógica	do	CEMEB	

-	 Roseane	 Nogueira	 Rangel,	 Coordenadora	 Pedagógica	 do	
CEMEB	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PROJETO	DE	EXTENSÃO	
Centro	de	Memória(s)	do	Elefante	

Branco		
	
	
	

	
	

2019	



	

	

	
O	que	é	a	proposta	de	extensão?	
O	Centro	de	Memória(s)	do	Elefante	Branco	é	resultante	
de	 uma	 parceria	 entre	 a	 Universidade	 de	 Brasília	 e	 o	
Centro	 de	 Ensino	 Médio	 Elefante	 Branco,	 por	 meio	 da	
experiência	 piloto	 de	 constituição	 de	 um	 Polo	 de	
Integração	 vinculado	 à	 Coordenação	 de	 Integração	 das	
Licenciaturas	 da	 UnB.	 Consiste	 em	 um	 espaço	 de	
identificação	 e	 valorização	 da	 história	 e	memória	 desta	
instituição	 escolar,	 a	 ser	 instalado	 nas	 dependências	 do	
CEMEB,	 possibilitando	 ações	 de	 extensão,	 pesquisa	 e	
ensino	 que	 tomem	 como	 mote	 o	 acervo	 escolar	 e	
permitam	reconhecer	a	relevância	histórica	da	instituição	
para	as	memórias	do	Distrito	Federal.		
São	 ações	 previstas:	 o	 mapeamento	 e	 uso	 de	 fontes	
documentais,	 a	 constituição	de	uma	exposição	 sobre	os	
processos	 de	 resistências	 e	 o	 protagonismo	 de	
estudantes	 e	 servidores	 do	 CEMEB,	 além	 de	 um	
cronograma	de	atividades	educativas	que	envolva	 todos	
os	 segmentos	 da	 comunidade	 escolar	 e	 acadêmica	 em	
torno	 de	 debates	 sobre	 identidade,	 pertencimento,	
memória,	história	local	e	patrimônio.	
	
Por	que	um	centro	de	memórias	no	CEMEB?	
O	 Centro	 de	 Ensino	 Médio	 Elefante	 Branco	 foi	
inaugurado	 em	 22	 de	 abril	 de	 1961,	 mas	 tem	 as	 suas	
origens	desde	antes	da	inauguração	de	Brasília,	vinculado	
à	Comissão	de	Administração	do	Sistema	Educacional	de	
Brasília,	a	CASEB,	que	daria	nome	ao	primeiro	Centro	de	
Educação	 Média	 do	 Distrito	 Federal,	 em	 conformidade	
com	o	Plano	Educacional	idealizado	por	Anísio	Teixeira	e	
implementado	 por	 Ernesto	 Silva.	 Há	 diferentes	 versões	
para	 o	 nome	 que,	 ao	 que	 tudo	 indica,	 primeiro	 se	
popularizou	 e	 em	 seguida	 se	 tornou	 designação	 oficial.	
Alguns	 dizem	 que	 é	 uma	 referência	 à	 planta	
arquitetônica	do	prédio,	que	pelo	seu	formato	lembrava	
um	 elefante.	 Outros	 contam	 que	 o	 termo,	 jocoso,	 se	
referia	 ao	 descrédito	 em	 relação	 à	 finalização	 da	 obra,	

que	 demorava	 diante	 dos	 padrões	 da	 construção	 de	
Brasília,	 e	 que	 teria	 sido	 assim	 designado	 por	 um	 dos	
professores	que	participava	de	uma	visita	de	inspeção	às	
obras	 em	 1960.	 Uma	 versão	mais	 exaltadora	 diz	 que	 a	
expressão	 era	 uma	 deferência	 à	 inovação	 sem	
precedentes	 que	 a	 sua	 proposta	 educacional	 propunha,	
"correspondendo	 em	 raridade	 ao	 nascimento	 de	
elefantes	 brancos	 na	 natureza".	 Independentemente	 da	
versão	de	origem	do	nome,	impressiona	a	grandiosidade	
da	 obra,	 que	 tem	 seu	 prédio	 tombado	 como	 parte	 do	
patrimônio	 histórico	 de	 Brasília,	 bem	 como	 a	
complexidade	de	suas	atribuições	e	o	enorme	número	de	
modalidades	 de	 ensino	 e	 atividades	 ofertadas	 em	 suas	
primeiras	 décadas	 de	 funcionamento.	 Tal	 característica	
corresponde	 ao	 modelo	 planejado	 para	 estas	 escolas	
naquele	 contexto,	 guardando	 por	 esta	 razão	 uma	
exemplaridade.	
	
Ao	 que	 a	 tudo	 indica,	 nem	 todos	 os	 espaços	 previstos	
tiveram	 efetivo	 funcionamento,	 entretanto,	 a	 pesquisa	
preliminar	 no	 acervo	 escolar	 do	 CEMEB	 evidencia	 que	
foram	 muitas	 as	 suas	 atribuições	 desde	 o	 início	 da	
década	de	1960	até	os	dias	de	hoje,	o	que	nos	permite	
reconhecer	 camadas	 de	 histórias	 que	 se	 sobrepõem	
tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 arquitetônico	 quanto	 das	
memórias	dos	sujeitos	que	fizeram	(e	fazem)	parte	desta	
comunidade	escolar.		
	
Sob	 a	 perspectiva	 do	 acervo	 histórico,	 é	 inegável	 a	
importância	 da	 documentação	 ali	 guardada,	 sendo	
relevante	 destacar	 o	 preciosismo	 com	 o	 qual	 os	
servidores	 guardaram	 o	 material	 de	 uso	 corrente:	 são	
muitos	 metros	 quadrados	 de	 documentos	 nominais	
acondicionados	de	forma	intuitiva	-	já	que	a	escola	nunca	
teve	 orientação	 arquivística	 para	 a	 guarda	 do	 material.	
Este	 material,	 arquivado	 na	 Secretaria	 Escolar	 e	 no	
Acervo	Administrativo,	 somado	aos	documentos	avulsos	
encontrados	 na	 Biblioteca	 e	 em	 outros	 espaços	 da	

escola,	 nos	 permitem	 reconhecer	 muito	 além	 de	
elementos	 do	 cotidiano	 institucional,	 apresentando	
indícios	 das	 trajetórias	 pessoais,	 familiares	 e	
comunitárias	 em	 que	 estes	 sujeitos	 se	 inscrevem	
identitariamente.	 São,	 portanto,	 registros	 muito	
significativos	 daquilo	 que	 ali	 viveram	 estudantes,	
professores	 e	 servidores	 que	 passaram	 pelo	 Elefante	
Branco	em	suas	quase	seis	décadas	de	existência.		
	
Compreendemos	 que	 o	 uso	 deste	 acervo	 histórico	 nos	
permite	 ir	 além	de	 sua	 circunscrição	 ao	 espaço	 escolar,	
concebendo-o	 como	microcosmo	 da	 história	 do	Distrito	
Federal	e	em	especial,	das	formas	de	resistência	histórica	
e	 trajetórias	 plurais	 que	 estas	 fontes	 nos	 permitem	
acessar.	Do	mesmo	modo,	acreditamos	no	potencial	que	
a	 construção	 do	 centro	 de	 memória(s)	 guarda	 para	 o	
ensino	 e	 aprendizagem	 de	 História	 na	 escola,	
estimulando	 reflexões	 sobre	 a	 história	 a	 partir	 de	 uma	
perspectiva	 crítica	 e	 atenta	 às	 maneiras	 pelas	 quais	 os	
elementos	 de	 cognição	 histórica	 operam	 entre	
estudantes	 de	 ensino	 médio.	 Trata-se	 de	 uma	
experiência	 piloto	 no	 Distrito	 Federal,	 que	 visa	
ressignificar	 a	 importância	 histórica	 das	 comunidades	
escolares,	 no	 caso	 do	 CEMEB	 uma	 escola	 que	 acolhe	
estudantes	 de	 diversas	 cidades	 do	 DF	 e	 entorno.	 O	
centro	de	memórias	permitirá	 também	que	ocorra	uma	
maior	aproximação	entre	estudantes	da	educação	básica	
e	dos	cursos	de	 licenciatura	e	bacharelado,	visto	que	as	
atividades	serão	desenvolvidas	conjuntamente.		
	
No	 ano	 de	 2019	 a	 equipe	 executora	 realizou	 o	
mapeamento	 do	 acervo	 e	 a	 classificação	 de	 toda	 a	
documentação	 avulsa	 localizada,	 identificando	 algo	 em	
torno	 de	 500	 documentos	 de	 caráter	 histórico	 entre	 as	
décadas	de	1960	e	1990:	registros	de	ocorrências,	folhas	
de	 ponto,	 relatórios,	 memorandos,	 ofícios,	 recortes	 de	
jornais,	cartas,	projetos,	inquéritos	etc.		


