
20 de novembro de 2013 - Dia da Consciência Negra

Por uma educação Para um 
mundo livre do racismo

O GEAA – Grupo de Estudos de Afri-
canidades Araucária, em parceira com o 
Sismmar e apoio do Sifar, preparou algu-
mas atividades para a Semana da Cons-
ciência Negra. É uma maneira de home-
nagear a luta dos negros e negras pelo 
reconhecimento do seu valor social, cul-
tural e político e enfrentar as formas de 
preconceito racial ainda muito presentes.

O combate às formas veladas, sutis 

Canto dos ancestrais
Saibam que minha luta 
está enraizada na luta dos meus avós
E também saibam que minha luta 
não é só minha
É a luta de todos nós

Carlos Assumpção

e até às escancaradas manifestações de 
racismo na escola devem ser parte do 
currículo escolar, como conteúdo de for-
mação humana e crítica dos estudantes. 
E como fazer? O melhor meio é socializar 
o conhecimento científico e cultural pro-
duzido pelos povos negros e de como tais 
contribuições nos ajudam a formar o que 
somos hoje.

É preciso educar nossos estudantes 
para compreender que textos, histórias, 
olhares, piadas e expressões podem fe-
rir. É preciso contextualizar e sensibilizar 
as crianças e adolescentes para que não 
classifiquem as pessoas pela cor da pele. 
Afinal, o essencial é invisível aos olhos!

Para dar apoio aos professores para 
desenvolver esta temática, o Sismmar ela-
borou este boletim especial. Também es-
tá sendo distribuído material pedagógico 
para trabalhar com os estudantes. Além 
disto uma série de atividades será realiza-
da entre os dias 20 e 22. Confira abaixo.



No dia 9 de janeiro de 2013 co-
memoramos 10 anos da sanção da Lei 
10.639, que instituiu a obrigatorieda-
de do ensino de história e da cultura 
da África e afrobrasileira na Educação 
Básica. A lei é fruto de muita luta do 
movimento social negro. 

Porém, o maior desafio do Esta-
do brasileiro é garantir a aplicação dos 
termos da lei no currículo escolar. 

Pela lei, os professores devem 
ressaltar em sa-
la de aula a cultu-
ra africana como 
constituinte e for-
madora da socie-
dade brasileira. Os 
negros devem ser 
considerados su-
jeitos históricos, 
cujos pensamentos 
e ideias, inclusive 
de importantes in-
telectuais, culturas (música, culinária, 
dança, etc.) e religiões influenciam o 
jeito de ser brasileiro.

Alguns questionamentos em re-
lação à lei são importantes para se 
refletir sobre a sua implementação: 
o que mudou após a lei? Em que se 
avançou? A educação mudou? Mudou 
nossa forma de pensar a nós mesmos? 
O que temos após estes 10 anos?

Entretanto, ainda é um grande 
desafio conscientizar a totalidade dos 
profissionais da educação para a im-
portância da efetividade da lei como 
forma de construção da identidade do 
povo brasileiro.

Também se faz necessário refle-
tir sobre as diversas formas de resis-
tência que a lei gerou. De acusações 
de “racismo ao contrário” a mecanis-
mos dissimulados para se tentar diluir 
e descaracterizar a proposta de redi-
mensionamento da LDB (Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação), das Dire-
trizes Nacionais de Educação das Rela-
ções Etnorraciais e da própria lei, que 
são referenciais para educação. 

Renato Ferreira, advogado e co-
ordenador do Programa de Políticas da 
Cor da UERJ (Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro), destaca que para a lei 
ser aplicada são fundamentais recur-
sos e políticas públicas. “E isso no nos-
so país é um pouco complicado”, des-
taca, dando as diretrizes que em sua 
opinião devem ser tomadas. “A res-
ponsabilidade pela aplicação da lei, a 
meu juízo, deve ser do MEC e das se-
cretarias estaduais e municipais de 
educação, que a elas cabe desenvol-
ver e executar as políticas de educa-

ção no país, em 
primeiro plano”.

Uma grande 
mudança ocor-
rida foi que fa-
lar da África e do 
negro em sala de 
aula, de forma 
respeitosa para 
com nossa histó-
ria e riqueza, dei-
xou de ser “coisa 

de alguns militantes”. Alguns avanços 
são notórios, como cursos de forma-
ção de professores em redes públicas, 
a produção de muito material didático 
e paradidático e de inúmeras de dis-
sertações, monografias, teses, apre-
sentando visão profunda, acadêmica 
e contextualizada dos desafios desse 
processo de descolonização do pen-
sar que é o fazer educação plural no 
Brasil.

Para Flávio Passos, professor e 
assessor técnico de igualdade racial 
na Prefeitura de Vitória da Conquis-
ta (BA),  a sociedade já se enxerga de 
outra forma. “Promovemos uma mu-
dança de paradig-
ma a partir da edu-
cação. A escola foi 
convidada a fazer 
uma autorrefle-
xão, um olhar-se 
no espelho. Uma 
autoimagem, tan-
to do negro quan-
to do não-negro, 
surgiu a partir des-
se movimento. Fa-
lamos de negritu-
de, mas também 
de branquitude. Falamos de racismo, 
mas também de privilégios”. 

Fazendo um balanço dessa pri-
meira década, talvez já tenhamos um 
saldo positivo. Conseguimos tornar 
o racismo identificável em nossas re-
lações escolares. E a autoimagem da 
criança negra passou a ser considera-
da com mais cuidado dentro das rela-
ções escolares, dentro do próprio cur-
rículo. 

Para a criança, saber-se descen-
dente de uma cultura tão rica quan-
to as demais mundo afora, do berço 
da civilização humana, de milhares 
de povos com suas milhares de lín-
guas, saberes, deuses e expressões é 
o que está em jogo. Neste momento 

da nossa história 
precisamos lançar 
mão uma lei fede-
ral que obrigou a 
nos conhecer e às 
nossas raízes plu-
rais. Após passar-
mos pelas fases 
da novidade “afro-
pedagógica” e dos 
percalços que nos-
sa própria condi-
ção eurocentrada 
e de pensamento 

colonizado nos impõe, chega a hora 
de avançarmos.

Os motivos por que precisa-
mos criar uma lei são os mesmos pe-
los quais precisamos lutar para que a 
lei não se transforme em “letra mor-
ta”. Como dizia Florestan Fernandes, o 
brasileiro “tem preconceito de ter pre-
conceito”. Nosso racismo é tão diluído 
em nossas relações, pessoais e institu-
cionais, que não conseguimos identifi-

A Lei 10639/03 dez anos depois

Também se faz 
necessário refletir 
sobre as diversas 
formas de resistência 
que a lei gerou contra 
sua aplicação

Nosso racismo é tão 
diluído em nossas 
relações, pessoais e 
institucionais, que 
não conseguimos 
identificá-lo 
espontaneamente

O maior desafio do Estado brasileiro é garantir a aplicação dos termos da lei no currículo escolar

cá-lo espontaneamente, nem em nós, 
nem nos outros, nem nas estruturas.

Assim, cumprir a legislação sig-
nifica compreender que adiar o pa-
gamento da dívida educacional com a 
população negra é postergar a possi-
bilidade da construção de uma nação 
efetivamente democrática. Ainda há 
muito a ser feito, e só o farão a partir 
de uma consciência do significado da 
Lei 10.639/03.

O ensino da história e das cultu-
ras afrobrasileira e africana ainda se 
faz necessário para garantir uma res-
significação e valorização cultural das 
matrizes que formam a diversidade 
cultural brasileira. Portanto, os profes-
sores exercem importante papel no 
processo da luta contra o preconceito 
e a discriminação racial no Brasil.
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Zumbi nasceu livre na Serra da 
Barriga, em Pernambuco, em 1655, 
mas foi entregue a um missionário por-
tuguês quando criança. Batizado como 
Francisco, ajudava na celebração da 
missa. Aos 15 anos ele escapou e retor-
nou a seu local de origem. 

Nessa época o Quilombo dos Pal-
mares já tinha quase um século e era 
uma nação livre dentro do Brasil colo-
nial. Tinha várias povoações, chamadas 
mocambos, e a principal era Macaco.

Em 1677 o líder do quilombo Gan-
ga Zumba aceitou um tratado de paz 
com as lideranças coloniais, que reco-

Preservar a memória é uma das 
formas de construir a história. É pela 
disputa dessa memória que nos últi-
mos 32 anos se comemora o Dia Nacio-
nal da Consciência Negra. 

Para o historiador Flávio Gomes, 
do Departamento de História da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, a 
escolha do 20 de novembro foi muito 
mais do que uma simples oposição ao 
13 de maio. “Os movimentos sociais 
escolheram essa data para mostrar 
o quanto o país está marcado por di-
ferenças e discriminações raciais. Foi 
também uma luta pela visibilidade do 
problema. Isso não é pouca coisa, pois 
o tema do racismo sempre foi negado, 
dentro e fora do Brasil. Como se não 
existisse”, afirma.

O idealizador do Dia Nacional da 
Consciência Negra foi o poeta, profes-
sor e pesquisador gaúcho Oliveira Sil-
veira (1941 - 2009). Ele foi um dos fun-
dadores do Grupo Palmares, que reunia 
militantes e pesquisadores da cultura 

Data retrata disputa pela memória histórica
negra brasileira, em Porto Alegre.

Em 1971 ele propôs uma data que 
comemorasse a tomada de consciência 
da comunidade negra sobre seu valor 
e sua contribuição ao país. Escolheu 20 
de novembro, por ser o possível dia da 
morte de Zumbi, em 1695. 

A ideia se espalhou por outros 
movimentos de luta contra a discrimi-
nação racial e, no final dos anos 1970, 
já aparecia como proposta nacional do 
Movimento Negro Unificado.

Embora ainda não seja feriado na-
cional, o Dia da Consciência Negra têm 
estimulado centenas de municípios a 
decretarem feriado ou ponto facultati-
vo, a fim de comemorar e refletir sobre 
o significado deste dia. Em 2003, a data 
foi incluída no calendário escolar.

Além da festa e da lembrança his-
tórica, a data foi idealizada para marcar 
e abrir o debate sobre as políticas de 
ações afirmativas para o acesso dos 
negros, ao que um Estado democrático 
de direito deve oferecer: direito à edu-

nhecia a liberdade apenas dos nascidos 
no quilombo. Isto implicava em não 
aceitar os fugitivos da escravidão. Hou-
ve divisão e na disputa interna ascen-
deu a liderança de Zumbi, que rompeu 
o acordo.

Em 1694, Palmares não resistiu 
aos ataques comandados pelo bandei-
rante Domingos Jorge Velho e caiu. A 
perseguição a Zumbi continuou e em 20 
de novembro de 1695 foi capturado. 

Somente no final do século XX 
Zumbi foi  recuperado para a história 
por sua liderança e luta pela liberdade 
dos negros no Brasil. 

Zumbi dos Palmares

cação em todos os níveis, à saúde, à jus-
tiça social, entre outros aspectos. 

Mesmo que o mito da democra-
cia racial seja cantado em verso e pro-
sa, precisamos ter consciência de que 

as feridas abertas por três séculos pelo 
regime escravocrata ainda precisam ser 
sanadas, superando o déficit social e a 
carga de preconceito que o rastro desse 
longo período deixou.

Como a educação pode contribuir 
para um mundo livre do racismo?

As feridas abertas por três séculos pelo regime escravocrata ainda precisam ser sanadas

Muita gente lá fora não conse-
gue identificar o racismo. Fala 
que não gosta da pessoa, rejei-
ta, mas nem a conhece direito. 
A escola tem mesmo que fazer 
campanha, projetos, insistir pa-
ra romper esta situação.

Elcinéia Xavier dos Santos
Atendente infantil - Cmei Ipês

É necessário que todos estejam 
conscientizados e, para isto, é 
necessário que todos (os profis-
sionais) tenham formação para 
fazer um trabalho diferenciado, 
uma fala diferenciada na hora 
que precisa. Devem saber como 
atuar no momento em que sur-
ge a situação de preconceito.

Izabel da Silva
Pedagoga - EM Arnaldo Maia

Tem uma frase de Nelson Mandela que eu traba-
lho muito com as crianças. Ela diz que ninguém 
nasce odiando outra pessoa por causa da sua 
pele, da sua religião, do seu sexo. Elas aprendem 
a odiar. Se elas aprendem a odiar, podem apren-
der a amar. Eu acredito que o papel da educação 
é fazer esta transformação.

Rosângela  Meireles - Professora
EM Profa. Balbina Pereira de Souza

A educação pode contribuir desde que 
as políticas públicas sejam efetivas, que 
mudem a consciência e que esse sujeito 
negro encontre espaço na sociedade, 
no trabalho, na família. Enquanto isto 
não acontece o racismo vai continuar.

Josemi Lima de Almeida
Atendente infantil - Cmei Tupy II

Esta questão deve receber tratamento didático o 
ano todo, com uma equipe multidisciplinar den-
tro da escola. Outro aspecto é o trabalho com a 
comunidade, chamar os pais a participar. Muitas 
crianças sofrem bullying por motivação racial e 
os pais não sabem como trabalhar a situação.

Paulo Antônio dos Santos - professor - EM Ibraim Antônio Mansur

A partir do contado da criança com 
o conhecimento e a visão do mundo 
do professor, pode transformar a re-
alidade ou manter como está. O ide-
al é que o aluno desvele essa realida-
de discriminatória que está inserido 
para poder mudar.

Roseane de Araújo Silva - Pedagoga
EM Profa. Balbina Pereira de Souza



Filmes
Kiriku e a Feiticeira, desenho animado de Michel Ocelot
Kiriku e os animais selvagens, desenho animado de Michel Ocelot
O povo brasileiro, documentário baseado na obra de Darcy Ribeiro
Pedra da memória, documentário de Renata Amaral
Atlântico negro: na rota dos Orixás, documentário de Renato Barbieri
Canção da liberdade, filme de Phil Alden Robinson
Invictus, filme de Clint Eastwood
Crianças invisíveis, filme coletivo internacional, com Spike Lee, 
dirigido por Ridley Scott, John Woo e outros
Duelo de titãs, filme de Boaz Yakin
Febre da selva, filme de Spike Lee
Homens de honra, filme de George Tillman Jr
Hotel Ruanda, filme de Terry George
Malcolm X, filme de Spike Lee
Meu Mestre, Minha Vida, filme de John G Avildsen
O jardineiro fiel, filme de Fernando Meirelles
Quilombo, filme de Cacá Diegues
Ray, filme de Taylor Hackford
Um grito de liberdade, filme de Richard Attenborough
Vista a minha pele, filme ficcional educativo de Joel Zito Araújo

Livros
Irê Ayô: Mitos Afrobrasileiros, de Vanda Machado e Carlos Petrovich
Xangô, o trovão, de Reginaldo Prandi
Bruna e a galinha d’angola, de Gercilda de Almeida
As tranças de Bintou, de Sylviane Diouf
Cabelo de Lelê, de  Valéria de Belém
O filho do vento, de  Rogério Andrade Barbosa
Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado

Sites
africaneidadesaraucaria.blogspot.com
afrocorporeidade.blogspot.com
casafrica.com
casadeculturadamulhernegra.org.br
ceert.org.br
geledes.org.br
gper.com.br (ensino religioso)
mulheresnegras.org
mundonegro.com.br
nen.org.br
palmares.gov.br
potalafro.com.br
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Apresentamos algumas sugestões de filmes, livros e sites que podem 
servir de apoio para trabalhar a temática da cultura africana e afrobrasileiras. 
Mas cabe observar que seu uso requer atenção teórica e metodológica por 
parte do professor.

Sugestões de materiais e fontes
para uso pedagógico

Aprovada pela Câmara Municipal 
de Curitiba, a Lei 14.224/13 estabele-
ceu feriado em de 20 de novembro. No 
entanto, esta conquista do movimento 
negro foi contestada pela Associação 
Comercial do Paraná (ACP) e pelo Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil 
(Sinduscon-PR). O pedido foi acatado 
pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que 
derrubou a lei.

Em resposta, foi formado o comitê 
em defesa do feriado no Dia da Consci-
ência Negra, composto por mais de vin-
te entidades do movimento social ne-
gro, ONGs e sindicatos. Como parte da 

estratégia, o comitê definiu uma série 
de ações para denunciar a desconstru-
ção da luta negra na cidade. 

No dia 12 foi realizado ato público 
em frente ao Tribunal de Justiça, em 
Curitiba, seguido de caminhada até a 
sede da ACP, no centro da capital. 

Também foi distribuída à popula-
ção uma carta de repúdio à atitude da 
ACP e do Sinduscon-PR e à decisão do 
TJ. Ainda será fomentada uma campa-
nha de boicote ao comércio, incenti-
vando as pessoas a não fazer compras 
no dia 20 de novembro, caso a decisão 
não seja revertida.

Luta por feriado sofre retrocesso em Curitiba
Combate ao racismo – Em 2012 o 

feriado já era realidade em 1047 muni-
cípios. O secretário executivo da Secre-
taria de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial (Seppir) do governo federal, 
Giovanni da Conceição Harvey disse es-
perar que a Câmara de Curitiba consiga 
derrubar a liminar e ofereceu o apoio 
da secretaria para ajudar a formular o 
pedido de revogação da decisão judicial 
com base em experiências nacionais. 

Harvey destaca que, “quem mais 

reage à adoção do feriado nacional no 
Dia da Consciência Negra é o setor em-
presarial, o comércio, que tende a asso-
ciar o feriado à baixa produtividade, ao 
prejuízo financeiro, à falta de trabalho”. 

“Só que a lógica é justamente ou-
tra: é mais uma oportunidade para a 
sociedade refletir sobre a importância 
da data, dedicada a um segmento que, 
além de representar mais da metade 
da população brasileira, está, historica-
mente, associado ao trabalho”, afirma.

Em resposta, foi formado o comitê composto por mais de 20 entidades do movimento negro, ONGs e sindicatos

A publicação das Diretrizes Mu-
nicipais de Educação, pelo Conselho 
Municipal de Educação, já trazia fun-
damentações teóricas e relacionava 
conteúdos para o ensino da história 
e das culturas africanas e afrobra-
sileiras nas escolas. O CME ainda 
precisava estabelecer as normas 
de aplicação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08.

No entanto, no começo de 2013, 
devido à mudança de gestão da pre-
feitura e à renúncia de alguns repre-
sentantes do magistério, uma nova 
comissão foi formada para analisar 
e concluir o documento que já vinha 
sendo elaborado há alguns anos.

A comissão buscou, então, in-
formações em outros conselhos 
para aprimorar o seu parecer. Do 
Conselho Estadual de Educação foi 
incorporada a proposta da criação 
de equipes multidisciplinares em ca-
da unidade escolar para fiscalizar e 

auxiliar no cumprimento das leis. A 
diferença é que na rede municipal as 
equipes devem ser renovadas anual-
mente em pelo menos um terço. 

A comissão propôs essa renova-
ção para que em pouco tempo todos 
os profissionais da educação passem 
pela comissão e tenham a capacitação 
necessária para esta atuação. O CME 
determinou que a Smed anualmente 
promovesse formação para capacita-
ção a atuação destes profissionais. 

O próximo passo será realizar 
audiência pública no dia 20 de no-
vembro, quando a população poderá 
sugerir mudanças. 

Após a audiência publica e 
aprovação em sessão plenária do 
CME, o parecer será encaminhado 
para a publicação. Desta forma, o 
conselho espera contribuir para que 
as Leis 10.639/03 e 11.645/08 pos-
sam ser efetivamente aplicadas nas 
nossas unidades. 

CME

Parecer da aplicação da lei de relações 
etnorraciais deve ser aprovado logo

Movimento negro se manifesta na frente do Tribunal de Justiça do Paraná


