Dia da Consciência Negra na UEZO

Em dia 13 de Novembro de 2018 a UEZO realizou o evento comemorativo ao Dia da
Consciência Negra, como contribuição para se ampliar os espaços de debates sobre
questões raciais no Brasil. Acreditamos que a data do dia 20 de novembro instituída
pela Lei 12.519, para além de enaltecer à vida de Zumbi dos Palmares, principal
representante da resistência negra na época da escravidão do Brasil Colonial, deve
suscitar na população brasileira, em sua maioria preta, parda e miscigenada, toda e
qualquer forma de manifestação da importância do povo negro na formação social,
histórica, cultural e econômica do nosso país a despeito das inúmeras formas de
opressão racial e exclusão social ainda instaurada e que necessitam serem
veementemente combatidas.

Intervenções culturais reforçando a cultura negra estiveram presentes na Oficina de
Turbantes, Oficina Obayomi, Exposição da Pastoral do Meio ambiente de Campo
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Grande, Exposição de mais de 100 Personalidades negras brasileiras, Gourmet africano
– Acarajé da Eliza, Filmes e vídeos de artistas negros brasileiros e estrangeiros.
A Roda de Conversa titulada “Consciências Negras: olhares plurais, questões atuais”
teve mediação do prof. Dario Nepomuceno (chefe de gabinete da Reitoria) e contou
com a participação da profa. Luanda Silva de Moraes (vice-reitora), profa. Vânia Lúcia
Muniz de Pádua (pró-reitora de graduação), Wanie Nascimento (aluna Uezo), Mônica
Vieira (corpo técnico Uezo), Alex Sirqueira (prof. Uezo), Jorge Augusto (mestre em
Relações étnico-raciais/IFHE), Yamê Tomé (advogada da OAB Mulher de Campo
Grande), Eloa S. de Moraes (Assistente Social do Caps Paraty) e Tainá de Paula
(arquiteta, urbanista, Plataforma Brasil cidades e militante das causas urbanas,
populares e negra).

Assuntos como o racismo institucional no Brasil; as religiões de matrizes africanas no
sistema carcerário; o cuidado da saúde mental da população negra e o histórico da
distribuição étnico-racial sobre território foram amplamente discutidos por profissionais
dos mais diversos campos de atuação que compartilharam não somente suas trajetórias
de resistências, mas apresentaram os desafios sob a perspectiva da luta pelo
reconhecimento da dignidade da população negra dentro do novo cenário políticoeconômico que o Brasil se insere a partir de 2019.

Veja como foi:
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Foto ao final da Roda de Conversa

Foto: Trajetória de vida do prof. Alex Sirqueira – Reitor UEZO 2013-2016

Foto: Participação do convidado do Congo
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Foto: Prof. Jorge Augusto, mestre em Relações étnico-raciais/IFHE

Foto: Eloa S. de Moraes, Assistente Social do Caps Paraty

Foto: Tainá de Paula - arquiteta, urbanista, militante das causas urbanas, populares e
negra e da Plataforma Brasil cidades
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Foto: O público

Foto: Momento Gourmet
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Foto: Gourmet africano

Foto: Oficina de turbantes
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Foto: Making of
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