
            

 
Imagem extraída do site: http://negrobelchior.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/negrobelchior/sites/2/2013/09/crian%C3%A7a-negra-na-escola-revista-ra%C3%A7a-brasil 

Edital  
de reconhecimento      
e  homenagem  
às ações institucionais 
de efetivação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08.  
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O projeto Orirerê – Cabeças Iluminadas é uma das estratégias  
empregadas pelo Centro Cultural Humaita para valorizar  
e dar visibilidade à presença negra no Paraná.  
 
Trata-se de uma homenagem realizada desde 2009 na  Assembléia  
Legislativa do Paraná, durante as atividades da Consciência Negra.  
 
Em 2009, foi destinada a mestres e mestras da cultura popular  
e personalidades negras de destaque, porém invisibilizadas pela mídia. 
 
Em 2010, foram homenageados sacerdotes e sacerdotisas de religiões  
de matriz africana, em uma experiência pioneira, com a presença de 85 
templos de todo o estado. 
 
Em 2011, Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, foram  
agraciados educadores(as) e instituições de ensino com projetos exitosos  
de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ensino da História  
e Cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena conforme determinação  
das Leis 10.639/03 e 11.645/08. Além disso, a homenagem foi realizada   
nas Câmaras de Vereadores de Curitiba  e Colombo,  Região  
Metropolitana de Curitiba, agraciando cem  famílias tradicionais  
e o Movimento Negro.  
 
Em 2012, permaneceu o conceito de valorização e visibilidade  
da Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura 
Africana, Afrobrasileira e Indígena no Paraná . Os projetos selecionados  
foram publicados e distribuídos para todas as bibliotecas e escolas  
do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. 

Histórico do Projeto 
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Em 2011 e 2012 o Orirerê - Cabeças Iluminadas  
discutiu e divulgou projetos realizados no “chão  
das escolas” do Paraná por educadores e educadoras  
engajados(as).  
 
Cientes de que a implementação da Educação  
para as Relações Étnico-raciais e inserção                    
dos saberes africanos, afrobrasileiros e indígenas, 
conforme determinam as leis 10.639/03 e 11.645/08  
não compete única e exclusivamente aos docentes, 
propomos discutir e divulgar as Políticas e ações  
empreendidas em todos os níveis de ensino –  
da Educação Infantil ao Ensino Superior, nas esferas  
Federal, Estadual e Municipal, colocando 
 em perspectiva as ações das Secretarias  
de Educação e a formação dos futuros professores  
e educadores, em nível superior e técnico para  
o magistério, especialização e formação continuada. 
 

Objetivo 
Imagem extraída do site: http://www.appsindicato.org.br/ 



4444        

 

Em 2013-2014, dando   
continuidade ao processo     
de valorização e visibilidade  
da Educação para  
as Relações Etnico-raciais  
e inserção da História  
e Cultura Indígena, Africana e Afrobrasileira,  
o Orirerê – Cabeças Iluminadas  apresenta nova proposta:   
discutir e divulgar as Ações de Efetivação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08 empreendidas no âmbito das:  
1) Instituições de Ensino Médio Técnico e Superior 
2) Secretarias de Educação dos Estados e DF 
3) Secretarias Municipais de Educação do Paraná 

 
 
A idéia é difundir  
experiências,  
discutir soluções  
e favorecer a efetivação 
das Leis 10.639 e 11.645 
em todas as esferas  
e níveis da educação.  
 

 
Como diz o ditado africano, Como diz o ditado africano, Como diz o ditado africano, Como diz o ditado africano,     

é preciso uma aldeia inteira         é preciso uma aldeia inteira         é preciso uma aldeia inteira         é preciso uma aldeia inteira         

para se educar uma criança.para se educar uma criança.para se educar uma criança.para se educar uma criança.    

Que dirá para se reeducar Que dirá para se reeducar Que dirá para se reeducar Que dirá para se reeducar     

toda  a nossa sociedade... toda  a nossa sociedade... toda  a nossa sociedade... toda  a nossa sociedade...     

INSCRIÇÕES: 

A Educação Infantil é um momento crucial na vida de uma pessoa,  
momento de aprendizados duradouros e foco de intervenção consciente  

e intencional  de educadores e educadoras. Assim, educar  contra o  racismo,  
educar pela igualdade real,  educar para a humanização,   

são objetos desse nível de ensino.  
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Ursula Burns. Imagem extraída do site: http://www.forbes.com  
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Condições de participação 

01:  Secretarias de Estado da Educação do Brasil e DF; 
02:  Secretarias Municipais de Educação do Paraná; 

*Nas Categorias 1 e 2 poderão apresentar propostas 
servidores públicos que representem Secretarias de 
Estado da Educação dos 27 Estados Brasileiros  
e Distrito Federal, bem como Secretarias Municipais 
de Educação dos 399 Municípios do Paraná. 
 

03:  Instituições de Ensino Médio Técnico e Superior  
* Na Categoria 3 poderão se inscrever representantes 
de Instituições de Ensino de todo o Brasil com oferta 
de cursos de magistério, técnicos, obrigatórios,          
optativos, especializações latu e strictu sensu,          
voltados para a temática da Educação para                  
as Relações Étnico-raciais e inserção da História           
e Cultura Indígena, Africana e Afrobrasileira,               
conforme determinação das Leis 10.639/03 e 
11.645/08. 

 

As inscrições estão abertas para práticas e ações  
que contribuam no processo de efetivação e fortalecimento 
das Leis 10.639/03 e 11.645/08, realizadas desde 2003,  
que possam ser comprovadas e compartilhadas.  
 
O representante indicado pela instituição será convidado  
à receber a Homenagem na Assembléia Legislativa  
do Paraná dia 20 de Novembro de 2014 e, caso necessário, 
poderá prestar esclarecimentos às Comissões de Avaliação.  
 

Ao inscrever-se no edital ORIRERÊ - 
CABEÇAS ILUMINADAS, os proponen-
tes autorizam automaticamente a 
ampla divulgação das ações, para 
consecução dos objetivos do projeto. 

Período de Inscrições 

Imagem extraída do site: http://www.imagenspravoces.com 
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inscrição 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do email 
orirerecabecasiluminadas@gmail.com 
 
1) Solicite a Ficha de Inscrição através do email orirerecabecasiluminadas@gmail.com; 
2) Preencha a Ficha de Inscrição e clique em “submit”; 
3) Envie os textos e anexos da proposta através do email orirerecabecasiluminadas@gmail.com. 

Solenidade de Homenagem aos selecionados 

Avaliação 

As propostas serão avaliadas por uma Comissão de  Avaliação Técnica formada por representantes do Centro Cultural Humaita, 
Movimento Negro, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, MEC - Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade - SECADI, Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos 
Afrobrasileiros – CADARA, Conselho Estadual de Educação - CEE, e serão disponibilizadas para consulta e avaliação pública.   
 

Assembléia Legislativa do Paraná. 

Pardos e negros somam mais de 51% da população brasileira, segundo dados 
do IBGE.  No Paraná são cerca de 30%,  mais de 3 milhões  de pessoas  

que anseiam ver sua história e a de seus antepassados  
valorizada na escola desde a educação infantil até o ensino superior. 

 

Imagem extraída do site: http://www.imagenspravoces.com 
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Imagem extraída do site: http://www.imagenspravoces.com 

Critérios de Seleção 

1) Proposta em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais  
 e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; 

 
2) As propostas serão apresentadas de forma livre pelo proponente,  
 no entanto, um resumo inicial e os itens abaixo relacionados são obrigatórios: 
 
 A) Apresentação livre, com clareza e objetividade, das políticas de efetivação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, suas formas 
  de avaliação e monitoramento, metas, resultados alcançados e demais informações que julgar relevantes.  
 
 B) Organograma geral da Instituição evidenciando o(s)setor(es) responsável(is) pela efetivação das Leis 10.639/03 e  
  11.645/08 dentro da Instituição; 
 
 C) Preenchimento da Ficha de Inscrição online solicitada pelo email orirerecabecasiluminadas@gmail.com; 
 
 D) Elementos que permitam comprovar a realização da(s) proposta(s). 
   
 E) No caso de Instituições de Ensino Médio Técnico e Ensino Superior, incluir ainda: 
  

i. as minutas dos cursos ofertados;  
ii. carga horária;  
iii. datas de realização;  
iv. nome e currículo do(s) ministrante(s);  
v. bibliografias;  
vi. lista de inscrições;  
vii. lista de formandos,  
viii. outras informações que julgar relevante. 
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Imagem ilustrativa extraída da página http://porfalaremliberdade.blogspot.com.br/ 
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Centro Cultural Humaita – Centro de Estudo e Pesquisa da Arte e Cultura Afrobrasileira 
Sede em Curitiba - PR. CNPJ 12.499.427/0001-65  
Utilidade Pública Municipal e Estadual. 
Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos, pela Câmara de Vereadores de Curitiba. 
humaitacentrocultural@gmail.com | informativocentroculturalhumaita.wordpress.com 
Membro do FPEDER-PR - Fórum Permanente de Educação para as Relações Étnico-Raciais 
 
 
APP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná  
ACNAP - Associação Cultural de Negritude e Ação Popular 
Rede Mulheres Negras Enedina Alves Marques,Maringá 
Rede de Mulheres Negras PR 
Gabinete Deputado Professor Lemos - Assembléia Legislativa do Paraná. 
Governo Federal - SEPPIR Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
MEC/SECADI Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
CADARA-PR Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados  
à Educação dos Afro-brasileiros 
SEED-PR –  Secretaria de Estado da Educação do Paraná/Departamento da Diversidade/
Coordenação da Educação das Relações da Diversidade Etnico-Racial e Coordenação  
da Educação Escolar Indígena 
SERC-PR – Secretaria Especial de Relações com a Comunidade/Coordenação do Programa 
Brasil Quilombola – PR 
UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
UNCME – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 
CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação 
CEE – Conselho Estadual de Educação do Paraná 

Realização 

Apoio  
institucional 


