
Um olhar desconfiado, um apelido pejorativo, a exclusão ao formar 
grupos, o silêncio que afasta ou a pergunta não respondida, os salá-
rios mais baixos e as precárias condições de trabalho fazem parte das 
diversas formas de manifestação de preconceito e do racismo.

A organização da classe trabalhadora para a superação da relação 
social de opressão é o objetivo central da luta sindical, razão da exis-
tência de uma entidade que represente a todos e todas nós, educa-
dores e educadoras do Estado do Paraná.

Na relação capital e trabalho, os donos dos meios de produção, os 
capitalistas, apropriam-se de toda a nossa capacidade física e inte-
lectual em torno da produção de bens e serviços que os enriqueçam, 
a partir do nosso trabalho.

O capital cria e recria formas de exploração e de alienação para 
que não percebamos o seus resultados. Somos, para o mercado, 
mão de obra, força de trabalho a serviço da acumulação do poder 
econômico. Libertar-se enquanto classe trabalhadora só será possível 

se buscarmos a libertação de todas as formas de opressão social. E a 
Educação é parte fundamental para esta tarefa.  

É com esta compreensão que a APP-Sindicato está presente nas 
diversas dimensões da luta social. Entre tantas outras bandeiras, atua 
na busca constante por melhores condições de trabalho e de salários, 
na defesa da Educação Pública e no enfrentamento à todas as for-
mas de preconceito e violência. Assim nasce, no debate do Coletivo 
Estadual de Combate ao Racismo, a ideia de realização do Seminário 
Estadual Por Uma Escola Sem Racismo.

Realizado nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, em Curitiba, 
o Seminário reuniu educadores e educadoras, militantes do movi-
mento social negro do Estado do Paraná, num clima de lutadores e 
lutadoras do povo negro afro-brasileiro. Identificados com as grandes 
lideranças desta luta, o Seminário prestou homenagem a AQUALTUNE 
e a ZUMBI DOS PALMARES. Construir uma Escola e uma Sociedade 
Sem Racismo é uma luta de todos os dias!

A identidade da luta sindical e da luta de Zumbi dos Palmares
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Relações ético-raciais são tema de 
conferência entre educadores

Fotos: Adir Nasser Junior
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Construindo uma escola sem racismo
Seminário ‘Por uma Escola Sem Racismo’ reúne educadores(as) para a formulação de políticas 
pedagógicas que promovam a igualdade no ambiente escolar

A riqueza humana da cultura afro e o respeito 
à diversidade etnico-racial foram temas norteado-
res do Seminário Por uma Escola sem Racismo, 
promovido na sede estadual pela Secretaria de 
Gênero, Relações Étnico-raciais e Direitos LGBT, 
por meio do Coletivo Estadual de Combate ao Ra-
cismo, nos dias 31/10 e 01/11. 

O Seminário reuniu educadores e educadoras 
de todo Paraná para a análise sobre os 10 anos 
da Lei nº. 10639/03, que incluiu no currículo ofi-
cial a temática História e Cultura Afro-Brasileira. 
Para a professora Elizamara Goulart, secretária de 
Gênero, Relações Étnico-raciais e Direitos LGBT 
da APP-Sindicato, o racismo está disseminado na 
nossa sociedade e pode ser percebido em exem-
plos cotidianos, como por exemplo, na reação à 
vinda de médicos cubanos ao país. “Temos ainda 
no Brasil uma elite branca que é formada para 
ocupar os cargos que julga ser de importância, de 
relevância e de ascensão social. A Educação pre-
cisa formar todos e todas, para ocupar todos os 
espaços” afirmou. Já o coordenador do Coletivo, 
professor Celso José dos Santos, observou que é 
grande a responsabilidade das lutas do sindicato 
contra todas as formas de preconceito – o ma-
chismo, a homofobia e o racismo, ainda presente 
nas escolas.

Nas palestras, o professor Marco Antônio So-
ares, secretário de Políticas Sociais da CNTE, fez 
um balanço dos 10 anos da Lei sob a ótica da 
Confederação. Já a professora e consultora na te-
mática das relações raciais, Jeruse Romão, abor-
dou sobre as relações de poder na escola.

O seminário proporcionou momentos de 
imersão na cultura afro-brasileira. Foram apre-
sentações musicais, degustações culinárias, 
exibição de vídeos e falas sobre religiões de ma-
trizes africanas que reforçaram a necessidade 
do respeito à diversidade.

O conhecimento, como forma de respeito à di-
versidade cultural e religiosa, foi um dos concei-
tos traduzidos na fala da Iyalorisá Iyagunã Dalzira 
Maria Aparecida, mestre em tecnologia pela Uni-
versidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR). 
A Iyalorixá, denominação religiosa do candomblé, 
fez um retrospecto sobre a história da cultura ne-
gra no país, desde a aprovação da Lei Áurea até a 

Confira as moções aprovadas e encaminhadas pelo Seminário:

Lei 10.639 e os desafios que a população negra 
e seus descendentes enfrentam no país.

"Para que possamos pensar em uma escola 
sem racismo é preciso conhecer a história e tam-
bém a religião desse povo. As religiões de raízes 
africanas precisam ser vistas como muito impor-
tantes na formação do povo que somos hoje." 
afirmou ao levantar questões sobre a laicidade do 
ensino nas escolas públicas. 

O professor e pesquisador da cultura negra, 
Eduardo David Oliveira, o professor Duda, como 
é conhecido pelos que acompanham o seu tra-
balho, abordou questões sobre o passado an-
cestral e a formulação histórica do conceito de 
raças. "O racismo é uma prática - criminosa - 
que segrega um indivíduo ou grupo de qualquer 
esfera social. É uma prática que não é individual, 
mas consequência de uma mentalidade coletiva" 
define o professor.

Como exemplo de prática pedagógica bem-

-sucedida no combate ao racismo, a coordena-
dora educacional do Colégio Estadual Professora 
Maria José Balzanelo Aguilera, professora Sandra 
Mara Aguilera, compartilhou com o grupo as ex-
periências de um projeto inédito em todo Brasil: a 
criação de um selo comemorativo em alusão aos 
10 anos da Lei 10.639.

• Repúdio à reitoria da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), por ter suprimido do calendário universitário da instituição o recesso peda-
gógico e administrativo do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

• Repúdio à enquete realizada pela RPC-TV sobre a opinião da população a respeito do feriado em comemoração ao dia 20 de novembro, por considerar 
que a abordagem não contempla a complexidade histórica da conquista e trata apenas do viés mercantilista do fechamento do comércio neste dia.

• Apoio aos direitos territoriais dos (as) moradores da Comunidade Quilombola Paiol da Telha.

• Moção de Repúdio à ACP, pela tentativa de revogação da Lei que institui o feriado municipal de 20 de novembro, em Curitiba.

:: Leia o texto na íntegra das moções aprovadas no site da APP-Sindicato: www.appsindicato.org.br



Você tem “essa cor”?
Mais uma indignação...
Parece que ultimamente ando constantemente 

indignada, mas isso faz parte daqueles e daquelas 
que ainda têm a capacidade de se indignar, ainda 
bem! 

Estávamos participando, em Curitiba, pela 
APP-Sindicato, do Seminário Estadual “Por uma 
Escola Sem Racismo” e é por isso que o fato 
acontecido chamou mais a minha atenção. Seria 
cômico se não fosse trágico...

Fomos almoçar no shopping e quando íamos 
nos sentar, levantou-se - porque já havia termina-
do de comer - uma senhora branca, com ar aris-
tocrático, assim como todas as senhoras brancas 
da “elite brasileira”, nos olhou e com ar admirado 
falou: - dirigindo- se à minha amiga negra - vocês 
são turistas? Antes de respondermos, ela emen-
dou: com “essa cor” você deve estar fazendo su-
cesso aqui. 

Analisem o discurso no recorte racial e de gê-
nero: o que representa a mulher negra e bonita 
para grande parte da sociedade brasileira? A que 
sucesso ela estava se referindo? A mulher ne-
gra, bonita, objeto sexual que desperta o tesão 
no imaginário masculino? Com certeza era esse o 
“sucesso” ao qual ela se referia porque primeiro 
que a mulher não é vista pela sua competência 
e inteligência, negra ou branca, e segundo que a 
mulher negra é vista como objeto sexual desde o 
Brasil colonial escravagista, pois nossa sociedade 
ainda é machista e racista.

Então, não é para se indignar? 
O problema é que essas coisas, apesar de 

acontecer todos os dias, nos pegam sempre de 

surpresa e a nossa reação foi reação nenhuma. 
Poderíamos ter dito à senhora branca que 20% 
da população curitibana é negra e que “essa cor” 
como ela se referiu a minha amiga é a cor negra, 
negra como nossos ancestrais, pois a ancestra-
lidade humana, segundo pesquisas, é africana e 
negra. 

Não, isso não é história de branco de classe 
média da cidade de Curitiba, né? Agora pergunto: 
Ela iria notar “essa cor” se minha amiga estivesse 
limpando o espaço ou servindo a comida? Cer-
tamente não. É natural para a “aristocracia” que 
“essa cor” limpe e sirva. Agora se estiver comen-
do no “seu espaço” é turista porque no Brasil e 
nessa região não há negros! Não é mesmo?

Quando será que esse povo branco da elite vai 
entender que negros e negras podem e devem 
estar em todos os espaços? E que estar nesses 
espaços é um direito do povo que construiu esse 
país?

Esse lamentável episódio prova a invisibilida-
de da população negra brasileira, é como se, no 
imaginário das pessoas, 51% da população não 
fizesse parte, de verdade, da sociedade. É incrí-
vel como se naturalizaram as práticas racistas e 
não conseguimos enxergá-las nem em situações 
óbvias, pois, a maioria, diante desse fato não o 
caracterizaria como uma prática racista multifa-
cetada pelo elogio e exaltação da beleza negra.

A cara do Brasil é preta, minha gente! Já está 
mais do que na hora da classe média branca bra-
sileira parar de cometer gafes e reconhecer a nos-
sa gente: Somos também indígenas, negras(os), 
ciganas(os) e outros...

Senhora da aristocracia curitibana, faça alguns 
passeios turísticos pela periferia de Curitiba e re-
gião metropolitana que encontrará muita gente 
“dessa cor” e verá que eles e elas não são turistas 
e não fazem tanto sucesso assim, aliás, a maioria 
não faz sucesso algum.

Isabel Cristina de Oliveira Azevedo
Professora de Língua Portuguesa da Rede 

Estadual de Ensino
Secretária Educacional da APP/Sindicato de 

Apucarana- PR
Integrante da Marcha Mundial das Mulheres e

Colaboradora do MACONE - Movimento Apuca-
ranense da Consciência Negra
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A professora indígena Paulina Martines 
conta da sua dificuldade de enfrentar o 
preconceito dentro da sala de aula
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Luta pela terra aumenta o 
preconceito contra indígenas

Em Guaíra, a tensão entre indígenas e produtores rurais se reflete nas escolas e nas ruas da cidade

Há cinco anos, os Índios Guarani vivem em con-
flito com agricultores em Guaíra-PR. O motivo, a luta 
pela terra. Atualmente 900 indígenas vivem em áre-
as do município, divididos em oito aldeias, e a todo 
o momento são ameaçados pelos donos das terras 
ocupadas. Mesmo com ordens judiciais, os índios se 
recusam a deixar o local por entenderem que aquele 
lugar é deles por direito. 

A professora indígena Paulina Martines é tam-
bém liderança na aldeia. Durante o Seminário Por 
Uma Escola Sem Racismo, deu seu depoimento 
acerca das dificuldades encontradas na luta contra 
o preconceito em sua realidade. “Na sala de aula, 
o preconceito é por causa dessa nossa luta, a luta 
por terra. Somos chamados de invasores, que não 
somos brasileiros, essas coisas”, diz.

Apesar dos desafios, Paulina entende seu impor-
tante papel enquanto professora, “eu tento fazer 
entender e incentivar as minhas crianças e jovens, a 
não abaixar a cabeça, que quando o povo indígena 
luta pela terra, ele não esta sendo invasor, não está 
tirando o que é dos outros. A terra é um direito nos-
so. Então são essas coisas que eu tento repassar 
sempre para as crianças desde cedo, para que eles 

possam crescer com isso na cabeça”, explica.
A luta pela demarcação das terras é mal compre-

endida não só pelos produtores rurais, mas também 
pela população de Guaíra, que vem tratando o povo 
indígena como meros invasores. “Diante de tanto 
preconceito, nossa única solução foi o Ministério 

Público. Os procuradores abriram vários processos 
contra os crimes verbais que vinham acontecendo 
no município de Guaíra. Graças a esses processos, 
hoje a população está se calando, aos poucos se 
conscientizando”. 

Nos últimos meses as tribos estiveram nas ruas 
para cobrar a derrubada de proposta da PEC 215, 
que transfere a demarcação de terras do Executi-
vo ao Legislativo. Atualmente o estudo para as de-
sapropriações é gerido exclusivamente pela Funai 
(Fundação Nacional do Índio).

“A gente acredita que tirar o poder da Funai difi-
cultaria ainda mais a nossa luta pela terra, porque 
ela é como se fosse o nosso advogado. Sem ela 
os índios não teriam condições de continuar lutando 
por seus direitos”, defende a professora.

A escola em que ministra aulas de guarani fica na 
comunidade Tokohá Y’hovy, no Bairro da Eletrosul. 
A estrutura é um barraco improvisado, sem parede, 
nem piso e quando chove os 32 alunos ficam sem 
aula. Esta também é outra cobrança dos indígenas, 
a infraestrutura das áreas invadidas. As famílias vi-
vem sem água potável. As caixas de água estão va-
zias e a única fonte é o rio.
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Aqualtune e Zumbi presentes na caminhada!
A programação de cada dia no Seminário Por Uma Escola Sem Racismo foi nomeada com grandes líderes 
da história, símbolos de resistência e luta contra a escravidão

Dia 31 de outubro – DIA AQUALTUNE

Aqualtune Ezgondidu Mahamud 
da Silva Santos, conhecida por 
Aqualtune, era uma princesa africa-
na filha do importante Rei do Congo, 
viveu no século XVII. Numa guerra 
entre reinos africanos, comandou um 
exército de 10 mil guerreiros quando 
os Jagas invadiram o seu reino.

Derrotada, foi levada como escra-
va para um navio negreiro e vendida 
ao Brasil, chegando ao Porto de Recife, principal 
centro produtor de açúcar e entreposto comercial 
da América Portuguesa.

Comprada como escrava reprodutora e obrigada 
a manter relações sexuais com um escravo, para 
fins de reprodução, já grávida foi vendida para um 
engenho de Porto Calvo, no sul de Pernambuco, 
onde pela primeira vez conheceu então a trajetória 
de Palmares, um dos principais Quilombos negros 
durante o período escravocrata, e as histórias de 
resistência dos negros à escravidão. 

Nos últimos meses de gestação organizou a sua 
fuga e a de alguns escravos para aquele quilombo e 
teve sua ascendência reconhecida, recebendo então 
o governo de um dos territórios quilombolas, onde as 
tradições africanas eram mantidas e cada mocambo 
organizava-se de acordo com suas próprias regras.

Este tinha uma grande dimensão territorial com 
inúmeros povoados fortificados, onde os ex-escravos 
preparavam a organização de um estado negro na-
quelas terras. Mantinham a tradições africanas e 
seus ritos originais, assim o governo de cada localida-
de era dado aos que em sua terra tinham sido chefes.

Começou, então, ao lado de Ganga Zumba, seu 
filho, a organização de um Estado Negro, que abran-
gia povoados distintos, confederados sob a direção 
suprema de um chefe. Dois de seus filhos, Ganga 
Zumba e Gana Zona, tornaram-se chefes dos mo-

cambos mais importantes do quilombo. 
Aqualtune também teve filhas, a mais velha das 

quais, chamada Sabina, deu-lhe um neto, nascido 
quando Palmares se preparava para mais um ata-
que holandês. Por isso, os negros cantaram e reza-
ram muito aos deuses, pedindo que o Sobrinho de 
Ganga Zumba, e, portanto, seu herdeiro, crescesse 
forte. Para sensibilizar o deus da guerra, deram-lhe 
o nome de Zumbi.

A criança cresceu livre e passou sua infância ao 
lado de seu irmão mais novo chamado Andalaquitu-
che, em pescarias, caçadas, brincadeiras, ao longo 
dos caminhos camuflados, que ligavam os mocam-
bos entre si. Garoto ainda, Zumbi conhecia Palma-
res inteiro. Passam-se os anos e Palmares tornou-
-se cada vez mais uma potência. Zumbi cresceu e 
casou-se com Dandara.

A guerra comandada pelos paulistas para des-
truir o quilombo de Palmares é uma das páginas 
mais dolorosas da história do Brasil. Em 1677, a 
aldeia de Aqualtune, que já estava idosa, foi quei-
mada pelas expedições coloniais. Não se sabe a 
data de morte de Aqualtune, mas os quilombolas 
permaneceram lutando até serem finalmente der-
rotados, em novembro de 1695, pela bandeira do 
paulista Domingos Jorge Velho.

Dia 01 de novembro – DIA ZUMBI

Zumbi dos Palmares foi um dos principais repre-
sentantes da resistência negra à escravidão na época 
do Brasil Colonial. Foi líder do 
Quilombo dos Palmares, comu-
nidade livre formada por escra-
vos fugitivos das fazendas. O 
Quilombo dos Palmares estava 
localizado na região da Serra 
da Barriga, que, atualmente, faz 
parte do município de União dos 
Palmares (Alagoas). Nos qui-

lombos, os negros viviam livres, de acordo com sua 
cultura, produzindo tudo o que precisavam para viver.

Embora tenha nascido livre, foi capturado quan-
do tinha por volta de sete anos de idade. Entregue 
a um padre católico, recebeu o batismo e ganhou o 
nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa 
e a religião católica, chegando a ajudar o padre na 
celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, 
voltou para viver no quilombo.

No ano de 1675, o quilombo é atacado por 
soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e 
destaca-se como um grande guerreiro. Após uma 
batalha sangrenta, os soldados portugueses são 
obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. Três 
anos após, o governador da província de Pernam-
buco aproxima-se do líder Ganga Zumba para tentar 
um acordo. Zumbi coloca-se contra o acordo, pois 
não admitia a liberdade dos quilombolas, enquanto 
os negros das fazendas continuariam aprisionados.

Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-
-se líder do quilombo dos Palmares, comandando 
a resistência contra as topas do governo. Durante 
seu “governo” a comunidade cresce e se fortalece, 
obtendo várias vitórias contra os soldados portu-
gueses. O líder Zumbi mostra grande habilidade no 
planejamento e organização do quilombo, além de 
coragem e conhecimentos militares.

O bandeirante Domingos Jorge Velho organiza, 
no ano de 1694, um grande ataque ao Quilombo 
dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, 
a sede do quilombo, é totalmente destruída. Ferido, 
Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo 
companheiro e entregue às tropas do bandeirante. 
Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de no-
vembro de 1695. Zumbi continua vivo na luta do 
Movimento Negro.

APP-Sindicato em defesa do feriado de
20 de novembro em Curitiba

Com o cancelamento provisório do Dia da Consciência Negra pelo TJ, movimento social negro se 
organiza em favor do feriado

No final de outubro a Associação Comercial 
do Paraná (ACP) entrou com um pedido de 
liminar para suspender o feriado municipal do 
Dia da Consciência Negra em Curitiba, come-
morado no dia 20 de novembro. Com a maio-
ria dos votos a favor, no dia 04 de novembro, 
o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) acatou o pedido e o feriado 
foi cancelado provisoriamente, tendo em vista 
que o mérito sobre a inconstitucionalidade da 
lei será apreciado oportunamente.

Partindo de uma agenda de reivindicações 
históricas, o Dia da Consciência Negra tem 
como objetivo combater o racismo institu-
cional e estrutural muito presente ainda hoje 
na sociedade, trazendo de fato um debate 
acerca da contribuição da população negra 
na história não só de Curitiba, mas de todo 
país. Em Curitiba, o feriado foi uma conquista 

do movimento social negro, em janeiro deste ano 
com a Lei 14.224/2013.

O feriado, em 2012, já era realidade em 1047 
municípios brasileiros, de acordo com a Secreta-
ria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir), mas na capital paranaense esta conquista 
tem incomodado principalmente a classe patronal. 
O que se pretende é invisibilizar as marcas da pre-
sença africana, com o argumento nefasto de que o 
feriado traria prejuízo ao comércio. Um argumento 
que reforça o perfil da elite Curitibana, que não re-
conhece a presença da população negra e da con-
tribuição dos povos africanos na nossa História. 

A resistência se faz necessária. A APP-Sindicato 
repudia a postura da ACP e defende que esta data 
é um avanço na luta contra o racismo e simboliza 
uma possibilidade de reflexão.

Desta forma, foi organizado um Comitê em de-
fesa do feriado da Consciência Negra, composto 

por 20 entidades do movimento social ne-
gro, ONGs e sindicatos, como a APP, Sindi-
cato dos Comerciários, CUT, Força Sindical 
e Terra de Direitos. 

Como parte da estratégia, o comitê de-
finiu uma série de ações para denunciar a 
desconstrução da luta negra na cidade: no 
dia 12, às 13h, aconteceu um ato público 
em frente ao Tribunal de Justiça (na Praça 
Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico), 
seguida de caminhada até a sede da ACP, no 
Centro da Capital. Também será entregue à 
população uma carta de repúdio à atitude da 
ACP e do Sinduscon-PR e à decisão do Tri-
bunal de Justiça. Ainda será fomentada uma 
campanha de boicote ao comércio, incenti-
vando as pessoas a não fazer compras no 
dia 20 de novembro, caso a decisão não seja 
revertida a tempo.

Fontes:
- Caderno de Formação do MNU - Movimento negro Unificado;
- Dicionário Mulheres do brasil - De 1500 até a atualidade biográfico e ilustrado. 
Jorge Zahar Editor, 2000.
- http://aqualtunecorponegro.blogspot.com.br/2010/05/quem-foi-aqualtune.html
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Africanidades Paranaenses: a valorização 
da cultura negra do Paraná

Lei 10.639 e a dificuldade na formação dos professores

Equipes multidisciplinares são ainda um desafio

APP-Sindicato defende a distribuição do material na rede pública 

 “Já se passaram 10 anos e ainda hoje o aspecto da formação dos professores tem sido um dos grandes entraves, tanto na 
formação inicial quanto na continuada”.

Da proposta à prática, muita coisa mudou e hoje as equipes requerem muita atenção

Os traços africanos estão na beleza do povo pa-
ranaense, na arquitetura, na culinária, nos costu-
mes e nas crenças locais. No entanto, uma prática 
pedagógica que valorize esta diversidade no com-
bate ao preconceito e à discriminação, enfrenta 
barreiras a serem transpostas, como por exemplo, a 
falta de material didático específico sobre a história 
e os ensinamentos da cultura africana. 

Embora tenhamos a conquista da Lei Federal 
10.639/2003, que inclui no currículo oficial da Rede 
de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira" e da Lei 11.645/2008, que 
amplia a obrigatoriedade da temática "Indígena”, a 
História do Paraná ainda é contada como a História 
de um Estado Europeu. 

A organização da luta do movimento social negro 
passa também pelo viés da Educação e da constru-
ção de uma sociedade sem racismo, a partir do que 
é ensinado nas escolas. 

Em 2003 foi implantada pelo governo federal a 
Lei 10.639 que trata da obrigatoriedade do ensi-
no da História da África e da Cultura Afro-brasileira 
em todos os níveis da educação, tanto particular, 
quanto pública, desde o ensino infantil até a uni-
versidade, também fazendo parte da LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação.

Durante o Seminário Por Uma Escola Sem Ra-
cismo, o secretário de políticas sociais da CNTE 
Marco Antonio Soares traçou um panorama da Lei 

A conquista da Lei 10.639/03 trouxe à tona 
a necessidade de formação dos educadores 
e educadoras para a sua efetivação. Uma im-
portante ferramenta para esta formação foi a 
criação das Equipes Multidisciplinares, que se 
constituíram como um espaço de estudo e re-
flexão sobre a temática, a partir da organização 
do movimento social negro no Estado. 

Este tema foi abordado no Seminário Es-
tadual Por Uma Escola Sem Racismo, com a 
participação da ex-coordenadora da Educação 
das Relações da Diversidade Etnicorracial, pro-
fessora Tania Aparecida Lopes.

Tania relembrou que entre 2009 e 2010 um 
texto foi elaborado para orientar o trabalho nas 
equipes multidisciplinares no Paraná, que se 
tornou o texto oficial da secretaria do estado. 
“Esse texto foi elaborado apontando qual seria 
a visão, o objetivo da criação dessas equipes e 
quais as ações pedagógicas. Naquele contexto, 
estávamos em outro momento político, tivemos 
resistência na criação das equipes e para a ela-
boração do texto”, explica a professora.

Segundo ela, a proposta principal era legitimar as 
práticas educacionais que muitos professores mili-
tantes do movimento negro já estavam realizando 
há muito tempo. “Nós sabíamos que nas suas pra-
ticas, no espaço escolar, independente da lei, essas 
pessoas já estavam implementando e atuando em 

favor de contar a história, falar sobre a cultura 
do povo negro na educação, de forma positiva 
em que todos os alunos disseminassem essa 
história de forma positiva”.

Entretanto hoje a realidade é outra. Aquela 
ideia de um espaço de legitimação, de enfren-
tamento ao racismo, de reflexão, diálogo com a 
direção, professores e comunidade escolar não 
tem sido efetivada em muitos lugares. “O pro-
cesso de formação é outro, as discussões étni-
co raciais vem capengando, as equipes foram 
sendo banalizadas e virou um mero espaço para 
avanço de carreira dos professores” diz Tania.

Pensar novas alternativas de aplicação da lei 
a partir das equipes, também foi uma das pro-
postas no Seminário. Mesmo com esse quadro 
aparentemente pessimista, o Estado do Paraná 
é referência em criar mecanismos de institu-
cionalização dessa política. Tendo em vista que 
ainda há professores, militantes do movimento 
nas escolas, levando para as salas de aula essa 
parte da história muitas vezes esquecida em 
nosso Brasil.

10.639, sob o ponto de vista conceitual e falou da 
urgência para que ela seja efetivada nas unidades 
escolares. “Já se passaram 10 anos e ainda hoje 
o aspecto da formação dos professores tem sido 
um dos grandes entraves, tanto na formação inicial 
quanto na continuada”, diz.

Segundo ele, faltou um planejamento estratégico, 
"o país não estava preparado quando a lei foi aprova-
da, não havia um planejamento estratégico para que, 
ao promulgar a lei, isso ocorresse de forma natural, 

como é a história europeia”, afirma Marco.
A aprovação da lei foi um avanço na luta do 

Movimento Social Negro brasileiro e no constante 
combate ao racismo presente na sociedade, en-
tretanto o grande desafio agora é tornar essa lei 
realidade em cada escola, apresentando as con-
tribuições culturais, intelectuais, arquitetônicas e 
científicas que os povos negros trouxeram para a 
humanidade e para o país, e toda sua heroica re-
sistência à escravização.

Contar a história da construção da primeira es-
trada de ferro ligando Curitiba ao Litoral, projetada 
pelos engenheiros André e Antônio Rebouças, da 
nomeação da primeira delegada mulher e primeira 
engenheira formada do Paraná, profissionais negros 
e negras da nossa terra, entre tantos outros fatos e 
traços da cultura afro-brasileira é o objetivo de “Afri-
canidades Paranaenses”. 

Organizado pela Prof. Dra. Marcilene Garcia de 
Souza, publicado no ano de 2001, o livro traz ele-
mentos da verdadeira História do Povo Afro-brasilei-
ro no Paraná.

A APP-Sindicato compreende que se trata de um 
material que deveria estar nas escolas públicas do Es-
tado, como um instrumento de trabalho do cotidiano 
escolar, na construção de uma escola sem racismo.

Desta forma, será feita novamente, a solicitação 
à Secretaria de Educação do Estado a aquisição 
deste material.

O livro Africanidades 
Paranaenses apresenta 
o trabalho e legados 
da cultura afro em 
diversas regiões 
do Estado

A professora Tania Aparecida Lopes esteve no 
processo de elaboração do texto das equipes 
multidisciplinares, na época representando a 
Secretaria da Educação do Paraná

Foto: Adir Nasser Junior
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APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ - Av. Iguaçu, 880 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone (41) 3026-9822 | Fax (41) 3222-5261 
- www.appsindicato.org.br - Direção: Presidência - Marlei Fernandes de Carvalho • Sec. Geral - Silvana Prestes de Araújo • Sec. de Finanças - Miguel Angel Alvarenga Baez • Sec. de Administração 
e Patrimônio - Clotilde Santos Vasconcelos • Sec. de Organização - Hermes da Silva Leão • Sec. de Aposentados - Tomiko Kiyoku Falleiros • Sec. de Municipais - Edilson Aparecido de Paula • Sec. 
Educacional - Walkíria Olegário Mazeto • Sec. de Formação Política Sindical - Janeslei Aparecida Albuquerque • Sec. de Imprensa e Divulgação - Luiz Carlos Paixão da Rocha • Sec. de Sindicalizados 
- Mariah Seni Vasconcelos Silva • Sec. de Assuntos Jurídicos - Mario Sergio Ferreira de Souza • Sec. de Política Sindical - Isabel Catarina Zöllner • Sec. de Políticas Sociais - Luiz Felipe Nunes de Alves  
• Sec. de Funcionários - José Valdivino de Moraes • Sec. de Gênero, Relações Étnico-Raciais e Direitos LGBT - Elizamara Goulart Araújo • Sec. de Saúde e Previdência - Idemar Vanderlei Beki

Uma produção da Secretaria de Gênero, Relações Étnico-Raciais e dos Direitos LGBT - generoeraca@app.com.br 

• Organização: Elizamara Goulart Araújo, Marilda Ribeiro da Silva e Edvar Robson Padilha • Jornalistas responsáveis: Uanilla Piveta (8071-PR) e Francielly Camilo (9561-PR)
• Diagramação: Rodrigo A. Romani (DRT 7756-PR)  – Secretaria de Comunicação da APP-Sindicato. • Gráfica: WL Impressões • Tiragem: 15 mil exemplares.E
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INFORMALIDADE: Em 2012, mais da metade das mulheres negras trabalhava sem carteira assinada: 54,1% pretas 
e 60% pardas.
DESEMPREGO: Em 2011, o percentual de mulheres negras desempregadas era de 9,1%, quase o dobro do 
percentual de homens brancos desempregados.
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: Homens brancos – 86,51%; Homens negros – 86,79%; Mulheres 
brancas – 65,54%; Mulheres negras – 63,94%.
NÍVEL DE OCUPAÇÃO: Homens brancos – 81,76%; Homens negros – 80,92%; Mulheres brancas – 59,34%; 
Mulheres negras – 55,75%.


