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NOSSO LADO
É COMBATER O RACISMO
Neste momento é preciso reafir-
mar que queremos uma escola 
sem racismo e, para que isso se 
torne realidade, temos que cola-
borar com o surgimento de cida-
dãos livres das amarras do racis-
mo e que sejam capazes de aju-
dar na construção de um outro 
mundo.

A escola deve debater as variadas 
formas de combater o racismo e a 
discriminação racial, a marginali-
zação sociocultural dos povos in-
dígenas, a violência contra a mu-
lher, o combate à homofobia e tan-
tos outros temas importantes  pa-
ra a formação de uma sociedade 
justa. Pois a luta contra todo o tipo 
de preconceito se dá também den-
tro da escola. 

Sigamos os ensinamentos de 
Zumbi dos Palmares: Resistir 
Sempre. Não podemos permitir 
perseguições aos trabalhadores e 
trabalhadoras em educação e não 
aceitaremos nenhum golpe contra 
nossos direitos, conquistados nes-
ses últimos anos com muita luta.

A luta contra o racismo se dá no 
cotidiano, no interior de cada es-
cola, de cada sala de aula, e é lá 
que nós educadores e educado-
ras precisamos estar presentes. É 
época de dizer que temos lado e o 
nosso lado é combater o racismo. 
Devemos continuar ocupando as 
ruas em defesa da democracia, da 
igualdade de direitos e do estado 
laico. A CNTE continuará lutando 
por políticas públicas que colabo-
rem  na construção da cidadania 
brasileira  e reafirmando que ra-
cismo é crime e deve ser denun-
ciado sempre!

RESISTÊNCIA 
SEMPRE

Dicas Por uma educação antirracista
SUGESTÃO DE LEITURA
 » As tranças de Bintou, da autora Anna Sylviane Diouf
 » Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto
 » Superando o racismo na escola, do autor Kabengele Munanga
 » Aldeias, palavras e mundos indígenas, da autora Valeria Macedo

PALESTRA: O perigo de uma história única, da escritora Chimamanda Adichie

CNTE LANÇA MAIS UM 
INSTRUMENTO DE CAPACITAÇÃO 

A história política e social do movimento negro, as principais refe-
rências à tradição africana e os marcos do antirracismo no Brasil 
na vida dos afro-brasileiros estão refletidos em 68 páginas de estu-

dos e pesquisas.

Publicado pela Escola de Formação da CNTE - Esforce, o eixo 4, fascículo 2, 
do programa de formação de dirigentes sindicais, com o tema, “Educação 
para as Relações Etnicorraciais” foi lançado sob a coordenação da secretá-
ria de combate ao racismo da CNTE, Iêda Leal, em agosto de 2016. 

“Esse material foi elaborado com muito cuidado, e servirá de importante instrumento para subsi-
diar toda a sociedade a se engajar contra todo o tipo de preconceito”, ressalta a secretária.

Acesse aqui o fascículo na íntegra: https://goo.gl/rW5QI0

O que você sabe 
sobre a África?

Como ferramenta para auxiliar no cumpri-
mento da Lei 10.639/2003, modificada pela Lei 
11.645/2008, – que torna obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena nas 
escolas do país – nasceu a publicação “O que 
você sabe sobre a África? Uma viagem pela his-
tória do continente e dos afro-brasileiros”. 

“Trata-se da história da África para os anos ini-
ciais na escola, pois a educação é essencial no 
combate ao racismo”, afirmou a professora da 
Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), 
Petronilha B. Gonçalves e Silva responsável pela 
introdução da publicação.

A obra completa pode ser acessada aqui: 
https://goo.gl/O28kBk

“N a infância, eu queria, como toda 
criança, me espelhar em persona-
gens que eu gostava, mas não via 

heroínas centrais que fossem negras, iguais a 
mim”. A frase é da estudante de 18 anos, Maria Frei-
tas (foto no centro da ilustração), moradora de Bro-
dowski, interior de São Paulo, que desde criança, 
busca uma identidade nas figuras consagradas de 
quadrinhos e filmes.

Para ela, desenhar personagens negros é buscar 
uma questão de igualdade. E a partir de seu estudo 
autodidata de desenho, que iniciou aos oito anos, já 
recriou 20 personagens famosos entre eles, Jules 
Winnfield, do filme Pulp Fiction; Samurai Jack; 
Galadriel e Gandalf, do criador Tolkien. Além disso, 
a estudante também possui mais de 15 persona-
gens autorais.

Todas as criações ganham espaço em sua página 
no Facebook “O Mago Rosa”, que traz a descri-
ção: “Pintando o mundo de preto com as cores do 
arco-íris também!”.

Maria relembra a dura realidade do preconceito 
que viveu, mas que resistiu bravamente. “Sofri dois 
espancamentos dentro da escola por racismo. O 
primeiro aos cinco anos e o segundo, aos 12; e várias 
agressões verbais ao longo da vida. Até hoje agres-
sões são freqüentes, mas aprendi a lidar com isso”.

A estudante, que está no último ano do Ensino 
Médio, entende que a escola, como espaço de 

educação e orientação, tem que discutir temas 
como racismo e igualdade de gênero. “Nem todos 
os alunos têm contato com outros assuntos além 
daquilo que eles veem em casa ou na própria 
escola, e é importante que sejam estimulados a 
conviver com o diferente. É fundamental ensinar 
que mesmo não sendo iguais, deve haver respeito 
entre todos”, avalia.

“A mensagem que quero passar com minhas cria-
ções é que nós podemos ser o que quisermos, ape-
sar das barreiras que enfrentamos. Não há nada 
mais bonito que nossa ancestralidade e perseve-
rança diante dos desafios da sociedade”, finaliza.

Personagem 
Imani criada por 

Maria Freitas
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