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EU SOU

PORQUE NÓS SOMOS

Conhecer é libertar-se
A educação tem papel fundamental na valorização da identidade e
história do povo negro. A partir das
relações construídas no ambiente
escolar é possível rever conceitos,
desconstruir e ressignificar valores
em favor do combate à desigualdade racial no país. Também há
a oportunidade de promover um
novo olhar e práticas que contribuam às relações étnico-raciais em
sala de aula, que ultrapassem os
muros da escola e inspirem a sociedade. Trabalhadores em educação,
estudantes e familiares podem
caminhar juntos e fazer diferente,
reparar as injustiças do passado que
insistem em fazer parte do presente.
É na educação, também, onde se
configura uma das principais formas
de resistência às violências ocasionadas pela diferença da cor da pele: o
conhecimento. Saber os conceitos de
racismo, discriminação e preconceito
auxilia no empoderamento das vítimas, para a denúncia e a busca pelos
recursos legais de responsabilização
dos autores. Libertam-se, assim, das
amarras do medo e da impunidade.

“T

udo isso me tomou todo e me fez perceber
que eu era mais africano do que pensava”.
O encantamento e identificação de Paulo
Freire com as belezas naturais e a cultura da Tanzânia,
na década de 1970, demonstram a proximidade das
raízes brasileiras com o continente considerado berço
da humanidade e das civilizações.

Seríamos, assim, uma teia de relacionamentos, que proporciona ao indivíduo reconhecer-se no outro, a partir
da mudança de olhar do “eu” para o “nós”. Ou seja, não
estamos soltos no mundo e precisamos da interação
para nos realizar como grupo. “A educação deve partir, sempre, da coletividade. E o racismo será vencido
porque nós estamos no coletivo fazendo este trabalho,
CNTE, movimento negro, escola e sociedade”, lembra
Sem saber, Freire vivenciava, na prática, a filosofia
Iêda Leal, secretária de Combate ao Racismo da Confeafricana ubuntu, que na língua bantu significa “eu sou
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação/CNTE.
porque nós somos”. Trata-se do jeito de viver e conceber
as relações humanas que pensa a comunidade em seu Reinterpretado ao longo da história, o ubuntu é ainda
sentido mais pleno, como uma grande família. E é nesse mais atual, ao inspirar a luta por uma sociedade demoespírito de coletividade, no qual se vivenciam os princí- crática, igualitária e com amplo acesso às oportunidades
pios de partilha, do cuidado mútuo e da solidariedade, para a vida com dignidade. Juntos, seremos mais fortes
que a África dá mais uma lição e nos ensina sobre a para o enfrentamento dos desafios e a superação das
cosmovisão do mundo negro-africano.
inúmeras formas de discriminação e desigualdade.

20 DE NOVEMBRO • DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

EXPERIÊNCIAS
INSPIRADORAS

SAIBA MAIS
• O preconceito racial se refere à
manifestação hostil ou desprezo
contra indivíduos ou povos de outras
raças. O conceito é formado por meio
das relações sociais e aprendizados ao
longo do tempo.
• De acordo com o Estatuto da Igualdade
Racial, a discriminação racial pressupõe distinção, exclusão, restrição
ou preferência baseada em raça, cor,
descendência ou origem nacional ou
étnica com o objetivo de restringir
o reconhecimento, em igualdade de
condições, de direitos humanos e
liberdades fundamentais.
• Crime previsto na Constituição Federal, o racismo se expressa por meio da
violência – física, psicológica e simbólica - e opressão de pessoas contra
indivíduos ou grupos de origem racial
não-hegemônica.
DICAS

ABRAÇO NEGRO: campanha político-pedagógica de combate ao racismo, que teve início há 17 anos, promovida
pelo Movimento Negro Unificado (MNU), na cidade de Goiânia, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado de Goiás (Sintego). Hoje, apoiada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação/
CNTE, assumiu caráter nacional. Incentiva o desenvolvimento de atividades pedagógicas de combate ao racismo
e de ações sistemáticas, aplicáveis ao conteúdo curricular,
ao longo do ano. Em 20 de novembro, partilham-se as
atividades realizadas e promove-se o abraço simbólico.

MAMA ÁFRICA: projeto do Sindicato dos Trabalhadores
no Ensino Público de Mato Grosso - Sintep/MT que incentiva a implementação da Lei nº 10.639/03, com a inclusão
da História e Cultura Afro-Brasileiras no currículo e
projeto político pedagógico das unidades escolares. Um
concurso é realizado para a valorização das melhores práticas de ensino com essa temática. Entre os prêmios, está
o intercâmbio entre os educadores brasileiros e de Cabo
Verde, na África, e a visita a comunidades quilombolas
no estado do Mato Grosso.

»» Organização de coletivos, nos sindicatos, para fortalecer
a luta antirracista;
»» Leitura de obras que favoreçam as relações etnicorraciais;
»» Trabalho da identidade do trabalhador em educação e do
aluno em projetos no ambiente escolar;
»» Realização de seminários para a formação política, por
uma escola sem racismo;
»» No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, organize
um debate com o tema: Existe racismo nas escolas?
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