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O Observatório do Negro, órgão 
de pesquisa da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, promoveu nos dias 16 e 17 
de novembro, dentro da programa-
ção da 5ª FlinkSampa, no campus da 
Faculdade Zumbi dos Palmares, o VI 
Seminário Internacional. Nesta edição, 
o tema proposto foi Ética e Estética 
associada à Educação Inclusiva no 
Século 21 – Uma reflexão sobre os 
avanços da lei 10.639 no contexto aca-
dêmico, cultural, legal e corporativo.

O Seminário, de âmbito interna-
cional, é orientado para a promoção 
de estudos, debates, intercâmbios 
culturais e compartilhamentos de 
pesquisas sobre temas de interesse da 
população negra e não negra do Bra-
sil, da África pelo mundo. Integrando 
professores e estudantes, acadêmicos 
e pesquisadores negros e não negros, 
centros de investigações governa-
mentais e/ou não governamentais, 
instituições de ensino fundamental, 
médio e superior entre outros intelec-
tuais do Brasil e do mundo, preocupa-
dos em construir estímulos coletivos 
para a superação da intolerância, do 
preconceito e do racismo.

Dividido em mesas temáticas, o 

primeiro dia foi repleto de palestras 
de conteúdo enriquecedor. A primei-
ra mesa discutiu o Empoderamento 
no Contexto das Políticas Públicas e 
trouxe palestrantes brasileiros e de 
Moçambique. 

O escritor moçambicano e reitor 
da Universidade Lúrio de Moçambi-
que, Francisco Noa iniciou a discussão 
apresentando suas experiências na 
África do Sul e com a palavra empo-
deramento. Contou que os negros do 
Apartheid não conseguiram usufruir 
do real significado dela naquele mo-
mento histórico. Eram meados da 
década de 1950. Em Moçambique, em 
1955, a experiência foi um pouco di-
ferente. “O intuito do governo moçambica-
no era empoderar 95% da população. O 
caminho era a alfabetização. Empoderamen-
to que dá a capacidade de pensar. A pessoa 
que pensa, se arma e resolve as situações com 
mais facilidade”, contou ele. 

Dr. Noa diz ainda que a pauta 
atual é a questão de gênero e a violên-
cia contra a mulher. “O governo tem tido 
iniciativas para empoderar as mulheres. 
Passamos a ser referência em África. Há 
ainda muitos desníveis, mas que foi alcançado 
com o auxílio da sociedade civil e dos órgãos 

mundiais. Empoderamento só faz sentido 
quando os sujeitos se tornam os agentes da 
transformação”, conclui o reitor.

Dra. Maria Inês Fini, Presidente 
do INEP (Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), fez toda sua fala baseada 
nos relatórios oficiais do Ministério 
da Educação e apresentou dados que 
levavam em conta as informações es-
tatísticas oferecidas pelos diversos re-
latórios que as instituições levantaram.

O Secretário de Educação do 
Estado de São Paulo, Dr. José Renato 
Nalini, discorreu sobre as leis que 
pegam e as leis que não pegam. Con-
ta o secretário que durante seus 43 
anos de trabalho no Judiciário, con-
seguia perceber as nuances das leis 
que tiveram aplicação e das leis que 
não forma efetivamente implantadas. 

“A Secretaria de Educação é uma 
instituição muito complexa e com um núme-
ro imenso de profissionais/educadores. Te-
mos diversas ações que privilegiam 
comunidades quilombolas, oferecemos ofici-
nas e treinamentos para docentes afim de 
inserir o conteúdo proposto às aulas. É 
preciso sensibilizar os professores”, con-
cluiu Nalini.

Seminário 

discute Ética
e Estética naVI Internacional

Educação
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A última palestra da mesa foi a do 
Ex-Ministro da Secretaria Especial de 
Políticas Públicas para a Igualdade 
Racial (SEPPIR), Elói Ferreira. Fo-
cando na importância de buscarmos 
novas datas e novos heróis que nos 
deem referências para entendermos 
que é possível o empoderamento a 
partir dos exemplos, ele nos apresen-
ta alguns dados.

“Precisamos comemorar as datas vito-
riosas relacionadas com a questão negra. 22 
de novembro foi o dia da proibição das 
chibatadas nos marinheiros negros. João 
Cândido, Revolta da Chibata, em 1910. 
Por que não se festeja essa data? Essa vitó-
ria? Porque um povo com a moral baixa é 
mais fácil de se dominar”, explica.

Ele ainda completa dizendo que 
outras datas não são comemoradas 
por mostrarem o poder do povo ne-
gro. “É necessário, para a manutenção do 
status quo, manter o negro dentro do estigma 
de condolente, cordial. O que não é verdade 
dada a grande quantidade de revoltas que os 
escravos promoveram”, diz o ex-ministro.

E conclui: “O Estatuto da Igualda-
de Racial obriga o Estado brasileiro a 
reparar essas atitudes racistas. O sistema 
de cotas é apenas um das ações afirmativas. 
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Precisa ser mais utilizado, mais implemen-
tado”, conclui.

O contexto acadêmico e 
a educação inclusiva no 
século 21

Em mesa formada por Prof. Dr. 
Joseph Jones, Coordenador do Insti-
tuto Internacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento da FAMU (Florida 

Agricultural & Mechanical Universi-
ty), da Flórida/EUA, Profa. Mestre 
Caroline Jango, Diretora Adjunta de 
desenvolvimento Comunitário do 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP), 
Profa. Dra. Valquíria Pereira Tenório, 
Professora do IFSP (Instituto Federal 
de São Paulo), membro do núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 
(NEABI) e Profa. Dra. Dulce Maria 

Maria Inês Fini e José Vicente.
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Pereira, da UFOP (Universidade Fe-
deral de Ouro Preto).

Dr. Joseph Jones fala dos cami-
nhos trilhados pelos negros norte-a-
mericanos na busca pela autonomia 
e que encontraram na educação a 
chave para a transformação social. “A 
diversidade no Brasil, incluindo aqui a dos 
povos indígenas, é imensa. Os negros brasi-
leiros precisam tomar para si o desafio e 
ocupar os espaços nas universidades para, 
então, estarem prontos para estar em todos 
os lugares de poder”, conclui. 

A Profa. Ma. Caroline Jango, 
discorre em sua fala sobre sua pesqui-
sa que deu origem ao livro “Aqui tem 
racismo: um estudo das representa-
ções sociais e das identidades das 
crianças negras na escola”, publicado 
pela editora Livraria da Física. 

“A obra busca ampliar a discussão do 
racismo na educação levando em conta o 
olhar da criança sobre essa construção. 
Trata-se de um livro que visa aproximar o 
leitor das representações sociais que a crian-
ça negra constrói acerca da escola e de si em 
função do seu pertencimento racial. O tra-
balho pretendeu dar voz às crianças negras 
para entender como o racismo, ao qual elas 
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são submetidas cotidianamente, afeta a 
construção da identidade delas”, explica.

A professora Dra. Valquíria Perei-
ra Tenório, também apresenta traba-
lho acadêmico que se transformou 
em livro pela importância do tema. A 
obra que nasceu de sua dissertação de 
mestrado tem o título Baile do Car-
mo: memória, sociabilidade e identi-
dade étnico-racial em Araraquara, 
pela Editora Nandyala.

“Trata-se de minha dissertação de mes-
trado transformada em livro e versa sobre a 
temática étnico-racial, discriminação, socia-
bilidade e identidade por meio da análise de 
um evento festivo realizado em Araraquara, 
mas que tem a participação de negros e negras 
de diversas cidades da região, do Estado de 
São Paulo e de outros estados brasileiros.” 
menciona a professora.

E fechando as discussões neste 
tema, a palestra da Profa. Dra. Dulce 

Renato de Oliveira, Raquel Nascimento, Higor Bellini, Raquel Baptista e Humberto Bersani.
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Maria Pereira, da UFOP, que toca em 
pontos fulcrais da educação brasileira.  
Para ela, a educação que se pretende 
inclusiva precisa absorver as questões 
de gênero e raça e não pode reprodu-
zir as visões limitadas e racistas que 
são, geralmente, propagadas há tem-
pos. Citando a visão que se tem do 
Continente africano - um ponto de 
vista que, em geral, foi elaborado por 
não africanos - a professora lembrou 
que é preciso um esforço coletivo 
para que a África seja percebida a 
partir do ponto de vista dos povos 
que lá residem.

Ao falar sobre a educação brasi-
leira, Dulce também lembrou que 
existem muitos interesses econômi-
cos que interferem na qualidade da 
educação, em todos os níveis, que se 
pratica hoje no Brasil.

“São as alianças nacionais e interna-
cionais que estão sendo construídas entre 
educadores, que vão mudar o cenário educa-
cional e que tornarão, de fato, a educação 
mais inclusiva”, profetisa a professora.

A mediação da mesa foi da Pro-
fessora Doutora Sonia Guimarães.

O papel dos órgãos legais 
frente aos desafios do en-
sino da história e cultura 
africana e afro-brasileira

As leis e suas aplicabilidades fo-
ram discutidas em alto nível pelos 
professores. A Profa. Dra. Raquel 
Nascimento Dias, Coordenadora Ge-
ral de Educação para as relações Étni-
co-Raciais do Ministério da Educação, 
trouxe uma fala militante de quem tem 
compromisso profundo com o que se 
fala e se faz. 

Discorrendo sobre o papel da 
SECADI (Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão) no Ministério da 
Educação, apresenta o grande desafio 
na implantação da lei 10.639: diálogo 
permanente para trabalhar junto a 
comunidade de professores e de pais. 

De acordo com a professora, o 
problema na Implementação da lei é 
o tempo administrativo, a demora na 
formação de professores e na forma-
ção de gestores. Ela alerta que a so-
ciedade deve fazer um controle 
qualitativo. 

“Atualmente, existe uma fiscalização 
da subjetividade. Nosso projeto de socieda-
de define as leis que pegam e as que não 
pegam. As teorias pedagógicas se transfor-
mam em tempos de crise e os objetivos 
também mudam. É essencial que as famí-
lias entendam a importância desse conteú-
do e que cobre das escolas a efetivação 
dessa lei”, alerta.

O Prof. Dr. Humberto Bersani, 
da Faculdade de Direito da PUC 
Campinas inicia sua fala fazendo seus 
ouvintes pensar sobre o real signifi-
cado do termo Direitos Humanos. 
É possível, pela via do Direito, mu-
dar a situação do negro? Como isso 
se dá na Educação? Perguntas pro-
vocativas que suscitam a discussão. 

“O racismo é estrutural. Nossas 
instituições, o Estado brasileiro, que não 
é neutro, se alimenta do racismo e de 
todas as manifestações dele oriunda. A 
educação eurocêntrica, em conformidade 
com o pensamento racista fortalece o poder 
judiciário que é branco e perpetua a lógica 
da opressão. É imprescindível olhar o ra-
cismo como o centro da lógica de opressão e 
a sociedade acaba por perpetuar essa forma 
de opressão”, dispara o professor.

Sonia Guimarães.
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Ao final da palestra, Dr. Bersani 
é categórico: “Não será possível mudar 
esse quadro sem refundarmos o Estado 
brasileiro”, conclui.

O mais conhecido por seus ex-alu-
nos, professor Botão explanou sobre 
suas experiências com o desafio de 
desenvolver um bom trabalho com as 
comunidades indígenas e quilombolas. 

Autodenominando-se uma “eu-
quipe”, o Prof. Me. Renato Ubirajara 
dos Santos Botão, técnico em Educa-
ção Quilombola da Coordenadoria de 
Gestão de Educação Básica da Secre-
taria Estadual de Educação de São 
Paulo, fala dos desafios de ensinar 
história da África e Cultura afro-bra-
sileira na estrutura escolar do estado 
de São Paulo.

“Minha ‘euquipe’ é formada majorita-
riamente por mim. Tenho dois auxiliares, 
mas o que realmente falta é interesse em 
entender por que a temática é tão importan-
te. Dentro da estrutura da Secretaria, não 
há apoio para tantas demandas. Mas, com 
o compromisso que tenho com a história 
dessas comunidades (minha formação é 
História), não me deixam esmorecer e con-

tinuo a caminhada apesar das dificuldades”, 
explica o professor.

Empoderamento nas comu-
nidades indígenas: muitos 
desafios

“São 307 formas de ver o mundo, de 
interagir com a natureza, com o Universo”. 
Assim iniciou a fala do Prof. Me. 
Daniel Munduruku, homem das letras 
e defensor da tribo de onde é filho, a 

etnia Munduruku, no estado do Pará. 
Sua palestra girou em torno do 

olhar estereotipado que se tem em 
relação às comunidades nativas do 
Brasil. Munduruku deixa claro o in-
cômodo com o termo índio que, es-
clarece ele, minimiza o universo que 
esses povos guardam como também 
reforça a memória das violências so-
fridas no processo colonizador.

“A visão idealizada da nossa cultura, 
é bem próxima das que usam para falar dos 
negros e dos bandidos. A ideologia de que o 
desenvolvimento do Brasil está diretamente 
ligado à destruição da natureza (Agro é pop 
– agro é tudo, a destruição em nome do ca-
pital), a idéia do bom selvagem, da visão 
romântica que se tem dos nativos brasileiros, 
constrói uma cegueira social”, explica 
Munduruku.

Ele fala ainda que é um erro 
acreditar que o acesso às novas tecno-
logias vão tornar os indígenas “acultu-
rados”. “O índio não deixa de sê-lo porque 
usa roupa, estuda, atua em diversas outras 
áreas. Trazemos outra visão de mundo, 
uma visão não capitalista. Vivemos numa 
sociedade onde não existe fome, abandono 

Higor Bellini, Daniel Munduruku e Eliete da Silva Pereira.

Reginaldo Baptista, Ricardo Sales, Wellington Santos e Adelino Francisco de Oliveira.
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de crianças, não existem ricos nem pobres. 
São sociedades construídas sobre o alicerce 
da ancestralidade”, explica.

Na sequência a Profa. Dra. Eliete 
da Silva Pereira que desenvolve pes-
quisas sobre Redes Digitais e Comu-
nicação Indígena. A pesquisa por ela 
realizada se debruça sobre a utilização 
das novas tecnologias pelos povos 

indígenas. A finalidade é proporcio-
nar protagonismo em relação ao uso 
das redes. 

Dra. Eliete lembra de uma situa-
ção em que uma tribo inteira estava 
ameaçando realizar um suicídio cole-
tivo caso as terras de sua tribo não 
fossem demarcadas. Era uma forma 
de se manterem em espírito em suas 
terras. Foi feita uma campanha na 
internet que ajudou a resolver a situ-
ação e impediu a morte de dezenas 
de pessoas.

Tanto Eliete quanto Munduruku 
partilham da opinião e defendem o 
uso das tecnologias nas aldeias. “O 
acesso às redes sociais dá ao indígena a 
possibilidade de fazer net-ativismo. Ali as 
tradições são renovadas. Eles vão se reinven-
tando. São ligados ao mundo, ao cosmos e o 
acesso às tecnologias não os tornam menos 
indígenas”, afirma.

Gabriel Chalita fala sobre os 
caminhos para educação 
inclusiva

O ex-secretário municipal de 
Educação de São Paulo e presidente 

da Academia Paulista de Letras, Ga-
briel Chalita, esteve na FlinkSampa 
palestrando sobre o tema “Caminhos 
para uma Educação Inclusiva no Sé-
culo 21” .

Na ocasião, Chalita disse que um 
evento como a FlinkSampa é uma 
oportunidade fantástica para que se 
discutam caminhos para a construção 
de uma sociedade mais justa e iguali-
tária, pois a reunião de pensadores de 
vários países e vertentes em encon-
tros que discutem questões como 
racismo, desigualdade social etc. é 
instrumento importante para cons-
trução da cidadania.

Chalita também disse acreditar 
que propostas como a da FlinkSam-
pa irão abrir novos caminhos para a 
comunidade negra e fazer com que 
surjam novos escritores negros. Por 
fim, ele ressaltou que na Academia 
Paulista de Letras, da qual é presi-
dente, há espaço para se debater as 
questões que envolvem a cultura 
negra como um todo.

Igor Oliveira, Gabriel Chalita e José Vicente.




