
XV SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

06 e 07 de dezembro de 2022

“Negritude: retratos de uma cor presente”

1. APRESENTAÇÃO

W.E.B Du Bois (PORTER, 2010) nos ensina que para saber sobre as questões do

negro é preciso compreender a experiência de ser negro a partir da perspectiva de quem

a vive — o próprio negro. Em consonância com o autor, neste ano, através do tema

Negritude: retratos de uma cor presente, as histórias e cenas cotidianas do campus

Simões Filho serão o ponto focal da nossa Semana da Consciência Negra (SCN). Ao

propor este tema, buscamos evidenciar o que está aparente e por trás dos corpos e

nomes que compõem esta comunidade escolar marcada pelo grande número e

representatividade de pessoas negras. Pretendemos destacar estas experiências raciais

integrando-as em um universo teórico no qual são reconhecidas como legítimas,

devidamente valorizadas e, acima de tudo, explicadas dentro de um panorama

sócio-histórico local e mundial. Tal afirmação de valores do universo negro em suas

dimensões culturais, morais, físicas e intelectuais é o que entendemos como negritude.

A ideia de negritude está vinculada à formação da identidade racial não apenas a

partir da noção de pertencimento, mas, sobretudo, do sentimento de pertencimento.

D’Adesk (2005) estabelece uma distinção entre participar de um determinado grupo racial

por circunstâncias externas (pertencimento) e se identificar com as características que

definem o grupo (sentimento de pertencimento). Em outras palavras, a negritude se

estabelece na qualidade da relação, no compromisso e na maneira positiva com a qual

o/a sujeito/a se identifica com o grupo racial negro. Assim, há uma significativa diferença

entre pertencer à raça negra— possuir a tez escura e outros traços fenotípicos do/a

afrodescendente — e apropriar-se da identidade negra, o que implica uma construção

social, histórica, cultural e plural que se dá em oposição, negociação e diálogo com o

branco (GOMES, 2005). Trata-se, então, de um processo dialético de aproximação e

distanciamento em que o indivíduo não só abraça suas diferenças, quanto se autoafirma



como negro/a alicerçado/a em um sentimento — o sentimento de pertencer a algo anterior

e maior do que si próprio/a. Para além disso, de compartilhar valores com o grupo racial

negro desenvolvendo uma postura política e combativa contra os padrões impostos para

a sua comunidade negra.

Para ampliar o debate acima proposto, a SCN de 2022, englobará minicursos,

oficinas, uma instalação fotográfica produzida pelos/as estudantes, um desfile temático e

apresentações culturais no nosso já tradicional sarau preto.

2. DA PARTICIPAÇÃO

A Semana da Consciência Negra se trata de um projeto integrador envolvendo

todas as áreas do conhecimento, assim, é obrigatória a participação de todos/as os/as

estudantes matriculados/as no Ensino Médio Integrado ao Técnico desta instituição,

sendo facultativa a participação dos estudantes das modalidades subsequente e superior

(noturno). Diante disso, cabe atentar para os seguintes requisitos:

2.1. As equipes deverão ser compostas pelos/as estudantes das turmas regulares do

1º, 2º e 3º anos;

2.2. É facultada a participação aos/às estudantes do 4º ano;

2.3. Cada equipe deverá eleger dois representantes que, por sua vez, responderão

pelas mesmas junto à Comissão Organizadora do evento.

3. DAS ATIVIDADES

3.1. Minicursos

Através dos minicursos, pretendemos estimular reflexões mais conceituais sobre a

temática em questão. É o momento de oferecer base teórica acadêmica — do ponto de

vista tradicional — à dinâmica do evento. Neste sentido, já temos palestras sobre os

seguintes tópicos confirmadas: 1) Filosofia Africana; 2) História e música negra; 3)

Masculinidades negras 4) Ancestralidade e estética negra; 5) Negritude e os mundos do

trabalho. Neste ponto, enfatizamos que podemos contar com outros minicursos até a data

do evento. Pedimos atenção às publicações relacionadas no google classroom, Instagram



oficial do IFBA Simões Filho e outras redes sociais. A participação nos minicursos é

obrigatória e impactará na pontuação direcionada ao evento.

3.2. Instalação Fotográfica

A instalação fotográfica deverá ser fundamentada em pesquisa apurada sobre o

tema apresentado neste edital, ou seja, a negritude enquanto afirmação do corpo e

narrativas próprias dos sujeitos/as da comunidade negra do campus Simões Filho. As

etapas de produção são:

● Cada turma deverá se organizar em subgrupos (1- captação e produção de

imagens, 2- seleção/triagem de imagens, 3- produção musical para vídeo e 4-

montagem/finalização de vídeo);

● A turma vai apresentar 10 (dez) fotografias em alta resolução que retratem

cenas da vivência das pessoas que co-constroem o dia a dia do campus, dando

especial atenção à produção de imagens sobre a própria turma;

● A partir dessas imagens, será produzida uma instalação visual (data show) onde o

conteúdo do vídeo será exibido e ficará à disposição da comunidade escolar nos

dias do evento. Sugerimos que utilizem principalmente os aparelhos de celular para

produzir as fotos. Vale explorar a criatividade e a sensibilidade para registrar as

diferentes expressões de  beleza negra tão marcantes em nosso Campus;

● O vídeo que vai compor a instalação será exibido em local/horário informado pela

comissão organizadora;

● Será necessário apresentar o termo de cessão de uso de imagem ( ver ANEXO)

assinado por todas as pessoas apresentadas nas fotografias.

3.2.1. Da avaliação

Abaixo, critérios avaliativos a serem adotados pelos avaliadores da exposição:

● Adequação e pertinência do material fotográfico ao tema;
● Criatividade e encadeamento das ideias na exposição;
● Elemento surpresa/criatividade;
● Qualidade das imagens;
● Cumprimento do prazo de entrega.

3.3. Desfile temático



Como temos visto e pensado o corpo negro? Quais são as representações

construídas sobre o corpo negro, sua estética e sua ascendência africana? Quanto tais

representações estão atravessadas pelo racismo e outros preconceitos? O

desenvolvimento de uma consciência crítica acerca do próprio corpo é um dos caminhos

para o processo de descolonização interpessoal e intrapessoal. Pode ser a cura para a

subestima, para a reconstrução da postura corporal e assunção de uma identidade negra

positiva e autêntica. O desfile Retratos de uma cor presente liderado pelo designer Igor

Silva dará enfoque à estética negra presente na periferia por meio de uma produção que

mostrará as possibilidades de re-existir através da moda.

A participação no desfile é opcional e contará com apenas 10 integrantes que

serão elencados através de livre inscrição. Serão consideradas as primeiras 10 inscrições

efetivadas por meio de formulário do google. Atenção à data de abertura das inscrições

na seção cronograma deste edital.

3.4 Oficinas

As oficinas serão espaços de formação através de experiências práticas com profissionais

ligados à temática que trazem uma abordagem técnica/artística com resultados prático. A

lista de oficinas oferecidas será divulgada. Neste ponto, enfatizamos que podemos contar

com outras oficinas até a data do evento. Pedimos atenção às publicações relacionadas

no google classroom, Instagram oficial do IFBA Simões Filho e outras redes sociais. A

participação nas oficinas é obrigatória exceto para quem está diretamente ligada/o à

produção do desfile ou do sarau e impactará na pontuação direcionada ao evento.

3.5. Sarau

Tendo as artes como ferramenta de comunicação e reflexão social, o Sarau da

Consciência Negra será uma atividade artística de integração da comunidade escolar

que propondo diálogar sobre a valorização das referências negras e a importância da luta

antirracista para a construção de uma sociedade mais igualitária. Trata-se de uma mostra

nas instalações do Campus Simões Filho reunindo talentos artísticos (estudantes e

servidores/as) em performances de música, poesia e dança. Para participar, é necessário

preencher o formulário indicando abaixo, sinalizando a linguagem artística de interesse e



o formato das apresentações, considerando as seguintes modalidades:

● Artista de música (individual ou coletivo);

● Artista da Poesia (individual ou coletivo);

● Artista de dança (individual ou coletivo).

Após encerradas as inscrições uma equipe de curadoria vai realizar uma triagem

dos trabalhos a serem apresentados na mostra do dia 07/12.

Há uma performance teatral em fase de elaboração que será apresentada no

contexto do Sarau. Para as demais linguagens artísticas, sugerimos inscrever-se para

organizar o trabalho de montagem da estrutura por parte da organização do evento.

O prazo final para inscrição de artistas individuais ou de grupos nas modalidades

mencionadas é 25/11/22. Mediante lista de interessades, será convocado um encontro no

dia 29/11/22 com o professor responsável pela atividade, para os ajustes técnicos de cada

apresentação.

4. INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas através de formulários específicos a serem

disponibilizados no google classroom a partir da divulgação deste edital. Necessário ficar

atento ao cronograma deste edital e publicações relacionadas ao evento.

5. DA FREQUÊNCIA

A presença é obrigatória em todos os turnos em que as atividades serão

desenvolvidas. Este quesito será rigorosamente observado e interferirá na pontuação

adquirida pelo/a estudante no evento.

As justificativas de ausência serão aceitas apenas mediante a apresentação de

atestados e/ou documentos comprobatórios após a finalização do evento ( receberemos

estes documentos até o dia 12/12).

6. DA PONTUAÇÃO NA UNIDADE

A nota referente à XV Semana de Consciência Negra corresponde ao total de 1,5

(um ponto e meio) na 3ª Unidade. O envolvimento efetivo e comprovado no evento

garantirá este valor na média das disciplinas envolvidas. Neste ponto, vale salientar que



tal pontuação será construída a partir da participação obrigatória nos minicursos, oficinas

e produção da instalação fotográfica. Assim sendo, os/as estudantes concorrerão a até

1,5 pontos, obedecendo à seguinte estrutura:

● 0 a 0,8: pontuação referente à avaliação do material fotográfico;
● 0 a 0,4: participação nos minicursos*
● 0 a 0,3: participação nas oficinas*

*A presença será comprovada mediante assinatura em lista de presença

7. DO CRONOGRAMA

Datas Ações/atividades

16/nov Lançamento do Edital (Comissão Organizadora)

16 a 19/nov Inscrições no Desfile Temático (formulário google)

16 a 25/nov Inscrições para o Sarau

23/nov

(às 10:30)

Reunião para esclarecimentos sobre o edital com os/as
representantes de turma (Pavilhão administrativo).

A divulgar Inscrição nos minicursos e oficinas

01/dez Entrega do material para instalação fotográfica
(representante da turma)

06/dez Minicursos;

Instalação Fotográfica;

Sessão de Cinema negro

07/dez Oficinas

Sarau

* Programação sujeita a alterações. Versão completa e detalhada será divulgada.

PROGRAMAÇÃO:

06/dez 07/dez



8:00h às 8:30h - Abertura Oficial
(Matutino)

8:40 às 10:20h Minicursos (cursos de
Mecânica e Metalurgia)

10:40 - Abertura da exposição

8:00h às 10:00h - Oficinas

10:40h às 11:40h - Desfile

Pausa para almoço - 12h às 13h

13:00 às 14:40h Minicursos (Cursos de
Eletromecânica e Petróleo e Gás)

15h - Sessão de Cinema Negro

13 às 14:40h - Apresentação teatral

15h às 17:30h - Sarau

18:30 - Palestra: Negritude e mundos do
trabalho

Ainda constante desta programação, haverá a instalação de uma feira com

exposição de produtos “afrocentrados”, pretende-se dar espaço e visibilidade ao

empreendedorismo local. A participação de expositores será condicionada à inscrição em

formulário específico a ser publicado no site oficial do IFBA Simões Filho.

8. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Comissão Organizadora do evento.
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ANEXO

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E ÁUDIO

Pelo presente instrumento, eu,............................................................................................. (nome

completo), brasileiro(a), portador da Carteira de Identidade nº……………….., inscrito(a) no CPF

sob o número …………………., doravante denominado(a) CEDENTE, outorgo o seguinte Termo,

conforme o que se segue:

O (A) CEDENTE autoriza a captação, fixação, edição e utilização das suas imagem e voz para

serem inseridos e utilizados nos meios de comunicação do Instituo Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia (IFBA) e para a veiculação na rede mundial de computadores, podendo, ainda, gravar,

editar, reproduzir e difundir no Brasil e exterior, por intermédio de quaisquer meios de comunicação

e mídia e todos os materiais institucionais produzidos pelo IFBA.

O CEDENTE declara, em caráter irrevogável e irretratável, estar ciente e de acordo com o uso não

comercial, direto e indireto do material apresentado. O presente Termo é firmado, sem qualquer

restrição de prazo, a título gratuito, pelo que pagamento algum será devido pelo IFBA ao

CEDENTE, ou a terceiro, ainda que preposto ou herdeiro, a qualquer tempo e título, em face do que

estabelece este Termo.



___________________________________________

Local e data.

____________________________________________

ASSINATURA DO CEDENTE


