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O Centro Cultural Humaitá, ao instituir o “Prêmio Orirerê – Cabeças Iluminadas”, 
estabeleceu parcerias com instituições gestoras e outras com referência em suas ações 
voltadas para educação no Paraná sendo a Secretaria Estadual de Educação, através de 
seu Departamento da Diversidade – SEED-DEDI, a Secretaria Municipal de Educação - 
SME e o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico Racial do Paraná – 
FPEDER-PR.  
 
Assim, em 20 de novembro de 2012, em sua terceira edição, dentre as 55 proposições 
inscritas, foram escolhidos e premiados 13 projetos desenvolvidos nas escolas do 
Paraná e Brasil, projetos estes, elaborados de acordo com os critérios estabelecidos e 
avaliados pela Comissão Organizadora do evento. 
 
Os Critérios estabelecidos estão em consonância com o Marco Legal presente na 
Legislação Federal a Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB de nº 9496 de 1996 
que com a Lei 10.639 e 11.645 de 2003 e 2008, respectivamente, que modificou seu 
Artigo 26A e tornou obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana e Indígena no sistema educacional do Brasil. O Artigo 79B que reconhece o 20 
de Novembro como o dia da Consciência Negra em homenagem a Imortalidade do 
Líder Zumbi de Palmares. Também no Parecer do Conselho Nacional de Educação – 
Conselho Pleno-CNE/CP de n.º 03/04, na Resolução do Conselho Nacional de 
Educação – CNE/CP n.º 01/04, na Deliberação nº 04/2006 do Conselho Estadual de 
Educação do Paraná - CEE/PR que, alem de dar suporte às legislações, também 
estabelece regras para sua implementação, tal como segue: 
 
O OLHAR – O corpo discente deve apurar seu olhar para o chão da escola e estar 
sintonizado com tudo que acontece nas relações que se estabelecem, relações estas  
entre direção-professores, direção-pedagogos, pedagogos-professores e todos estes com 
os funcionários e os docentes. 
 
A LINGUAGEM – O cuidado com a linguagem adotada em todos os espaços de 
convivência da escola e, principalmente, em sala de aula com a abordagem dos 
conceitos e conteúdos da diversidade, com o objetivo de desconstruir os estereótipos e 
preconceitos presentes em nossos livros didáticos visando a não reprodução desses 
conceitos. É comum encontrarmos nos livros didáticos conceitos como “escravos” ao 
invés de “escravizados”, ou ainda afirmações como: “negros descendentes de escravos” 
ao invés de “negros descendentes de africanos que foram escravizados”. Ou a 
reprodução por parte do professor de termos como “denegrir”. Nos conteúdos 
iconográficos onde, ainda hoje, se utilizam de figuras clássicas do período colonial 
produzidas por Jean-Batist Debret ou Johan Moritz Rugendas, retratando negros 
escravizados acorrentados e em situação de escravização de forma um tanto quanto 
negativa, que não contribui em nada com a valorização dos sujeitos no processo ensino 
aprendizagem.  
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VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRICANOS OU INDIGENAS – Ao desenvolver 
projetos juntos aos alunos com valores simbólicos e civilizatórios, pesquisar seus  
significados para melhor fundamentar e trazer informações positivas como referencial 
para esses alunos – principalmente quando se trabalha com máscaras africanas, para não 
reproduzir e ou apresentar algo com mensagens negativas em sala de aula. 
 
HISTÓRIA – Ao trabalhar com informações históricas aprofundar a pesquisa e 
apresentar o Continente Africano, comprovado cientificamente, não só como o Berço da 
Humanidade como também do Conhecimento. Assim buscar como referencial teórico 
na Internet e complementar com obras publicadas pelo MEC nos últimos anos, material 
como História Geral da África, projeto da UNESCO coordenado pelo historiador Joseph 
Ki-Zerbo – Editado pelo MEC; A África que Incomoda: para abandonar estereótipos e 
distorções – editora Nandyala de Amauri Mendes Pereira; Memória das Palavras e 
Heróis de Todo Mundo, material do Projeto Cor da Cultura – disponíveis em 
“www.acordacultura.org.com.br; O Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes. Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana - disponível em 
www.ifrj.edu.br/webfm; A História da África na Educação Básica – Almanaque 
Pedagógico Referencial para uma Proposta Pedagógica de Rosa Margarida de Carvalho 
Rocha – Editora Nandyala. 

O Povo de Luzia – Em busca dos Primeiros Americanos de Walter Alves Neves & Luis 
Beethoven Filó – Editora Globo. 

Assim os projetos não contemplados para concorrer ao premio, de alguma forma 
apresentavam abordagens que não estavam em consonância com os critérios 
estabelecidos. Entretanto, com base nestes critérios, gostaríamos de, na próxima edição 
do premio Orirerê – Cabeças Iluminadas para 2013, o Ano de Ouro da Legislação pelos 
seus 10 anos, podermos contar com um expressivo numero de propostas e projetos cuja 
abordagem valorize os sujeitos que compõem a diversidade nas escolas municipais e 
estaduais do Paraná e do território brasileiro.  


