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RESUMO: O presente relato trata da concepção do Sertãopreto, nome definido para 

identificar o Fórum Pró-igualdade racial e Inclusão Social no Centro de Ciências e 

Tecnologias em Energia e Sustentabilidade (CETENS), em Feira de Santana – Ba, a partir da 

versão do evento em 2017. Começaremos com um breve um histórico sobre o Dia da 

Consciência Negra, marco regulatório para a criação de espaços de debates e reflexões sobre a 

promoção da igualdade racial e inclusão social. A Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB tem construído nesses espaços momentos que ressaltam a importância e as 

lutas do povo negro nas regiões em que está inserida, em especial no Recôncavo da Bahia, 

através do Fórum 20 de Novembro. Neste fórum são apresentadas diversas discussões sobre 

temas e desafios da contemporaneidade, como gênero, racismo, religião, inclusão, educação, 

dentre outros. Com esta perspectiva, apresentaremos de forma cronológica a construção do 

evento, desde a idealização do tema, formato, definição do período de realização até a 

execução do Fórum Sertãopreto, considerando aspectos facilitadores e nossas maiores 

dificuldades. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 20 de Novembro é celebrado o dia da Consciência Negra em todo Brasil. Nesta 

data, são realizados debates e reflexões sobre as diferenças raciais e a importância de cada um 

no processo de construção de nosso país e comunidade. Temas como preconceitos, gênero, 

sexualidade, intolerância religiosa, bem como, a valorização da cultura negra brasileira, o 

negro(a) na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas: social, econômica, política, regional, científica, artística e cultural. 

O dia 20 de Novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares, 

data na qual morreu lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. Zumbi, líder do 

Quilombo dos Palmares, foi uma personagem que dedicou sua vida a luta contra a escravatura 

no Brasil, durante o período Colonial, quando os negros(as) escravizados(as) começaram a ser 

introduzidos na sociedade brasileira.  

Em 2003, no dia 9 de Janeiro, a lei 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência 

Negra no calendário escolar (BRASIL, 2003). A mesma lei torna obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio no país. 

Em 2011, a presidente Dilma Roussef sancionou a lei 12.519/2011, que cria o Dia Nacional 

de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado, anualmente. Essa lei não obriga que 

seja feriado no Brasil, deixando a decisão a cargo dos governantes de Estados e Municípios. 

No entanto, o Dia da Consciência Negra já é feriado em mais de 800 cidades brasileiras. 

Em diversas universidades o Dia da Consciência Negra é celebrado com a realização 

de fóruns, seminários, debates, palestras, dentre outras atividades que ressaltam a importância 

e a luta do povo negro na sociedade brasileira. Neste contexto, a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), em 21 de Novembro de 2006, publica a portaria nº181/2006, 

que estabelece a data 20 de novembro como o dia de debates e ações sobre inclusão étnico-

racial e social no âmbito da universidade, constituído como “Fórum Pró-Igualdade Racial 

Inclusão Social do Recôncavo”.  
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2. FÓRUM PRÓ-IGUALDADE RACIAL INCLUSÃO SOCIAL DO RECÔNCAVO 

 

Em 2006, foi realizada a “I Conferência de Negritude e Educação”, na Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no Centro de Formação de Professores (CFP), 

cidade de Amargosa, como uma ação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos 

Estudantis (PROPAAE). Este foi o primeiro evento a ser realizado na UFRB, e contribuiu 

para o surgimento do Fórum 20 de novembro, pois enfocava as questões étnicas raciais, a 

promoção da equidade e da justiça social, pela via das políticas púbicas e institucionais. 

 A UFRB, reconhecendo a importância de fomentar discussões acerca das questões 

étnico-raciais e da inclusão social, publicou a portaria 181/2006 criando o Fórum Pró-

Igualdade Racial Inclusão Social do Recôncavo, na perspectiva de possibilitar à comunidade 

acadêmica e sociedade em geral, reflexões sobre as políticas e práticas afirmativas para as 

populações negras do Recôncavo da Bahia, região onde a universidade está inserida, e demais 

regiões do país. 

A portaria 181/2006 estabelece o dia 20 de novembro como o dia de debates e ações 

sobre inclusão étnico-racial e social no âmbito da UFRB, substituindo as atividades 

acadêmicas e administrativas por atividades acadêmicas especiais de natureza diversificada, 

preferencialmente, interdisciplinares, sobre assuntos relacionados à temática étnico-racial, 

inclusão social e às políticas afirmativas envolvendo as comunidades acadêmicas dos campi e 

a comunidade regional. 

O Fórum 20 de novembro – Pró Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo é 

uma tecnologia socioeducativa desenvolvida pela UFRB que visa integrar as políticas 

institucionais de ações afirmativas, ensino, pesquisa e extensão. Ocorre de forma ininterrupta 

anualmente, desde 2007, e em 2017, realizará a sua décima primeira edição, em todos os 

campi da UFRB. 

A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), através 

do Fórum e em parceria com os Centros de Ensino, articulou a prática de uma ação de co-

responsabilidade e mutualidade, no que tange à implantação e promoção de políticas 

afirmativas e de inclusão social na UFRB. 
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Desde 2007, o dia 20 de novembro passou a ter atividades acadêmicas com temáticas 

relacionadas a igualdade étnico-racial e a inclusão social no Recôncavo, através das ações 

diversas que compõem o Fórum, como por exemplo, oficinas, mesas redondas, atividades 

culturais, exposições de trabalhos acadêmicos, debates, dentre outras, numa relação dialógica 

com a sociedade, nos campi de Santo Antônio, Amargosa, Cruz das Almas e Cachoeira, 

dando visibilidade ao I Fórum 20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial Inclusão Social do 

Recôncavo (Figura 1).  

 

Figura 1. I Fórum 20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial Inclusão Social do Recôncavo 

 

Em 2008 foi realizado o II Fórum 20 de Novembro - Pró-Igualdade Racial Inclusão 

Social do Recôncavo nos quatro campi da UFRB, com uma programação que teve uma 

grande aceitação das comunidades locais nas quais a universidade está inserida. 

Em 2009, o III Fórum 20 de Novembro - Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 

Recôncavo da UFRB (Figura 2) foi realizado com um destaque para a programação do Centro 

de Formação de Professores (CFP), onde integrou as ações do Fórum 20 de novembro. O 

Evento teve por objetivo proporcionar reflexões e socialização de estudos e pesquisas em 

torno de políticas e práticas que combatam as desigualdades étnico-raciais no âmbito 

educacional. Previu também propostas de formação inicial e continuada de professores (as) 

que contribuam com a elaboração de proposições, projetos e programas em favor de uma 

educação anti-racista, pluricultural e antidiscriminatória.  
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Figura 2. III Fórum 20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial Inclusão Social do Recôncavo 

 

 

No ano de 2010 ocorreu o IV Fórum 20 de Novembro - Pró-Igualdade Racial e 

Inclusão Social do Recôncavo, em todos os campis da universidade, e em 2011, durante o 

evento "Revisitando o Treze de Maio", o reitor da UFRB publicou a criação do “Fórum 

Permanente da UFRB - Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo” através da 

Portaria 233/2011. 

O Fórum Permanente foi criado a partir dos resultados das edições do Fórum Pró-

Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, que debate, divulga e problematiza as 

questões relativas à equidade social e a igualdade racial, no âmbito da UFRB e tem como 

atribuições: 1) constituir-se como Comitê pró-implementação, produção, articulação e monitoramento das 

políticas, programas e ações relativas à igualdade e inclusão social no Recôncavo; 2) fomentar o debate, a 

pregnância e a proposição de políticas institucionais, de caráter continuado, que visem a promoção da 

igualdade racial e inclusão social no âmbito da UFRB; 3) coordenar, promover, apoiar, propor e divulgar 

ações, atividades, pesquisas, metas e projetos que envolvem a temática do Fórum; 4) debater os resultados 

institucionais e sociais alcançados, divulgando as pesquisas desenvolvidas, as atividades de ensino e extensão 

promovidas, constituindo-se em um âmbito de avaliação das atividades e práticas realizadas, para norteamento 

das ações nos anos subseqüentes; 5) integrar as comissões locais dos Centros de Ensino, para a realização 

anual do Fórum Pró-Igauldade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, no âmbito da UFRB; 6) promover ações 

que visem a consecução do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR; 7) promover 

interlocução e parceria com a sociedade civil, através de suas organizações sociais e políticas, instituições, 

movimentos e territórios de identidade. 

O V Fórum 20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial Inclusão Social do Recôncavo 

ocorreu em 2011 nos quatro campi da UFRB (Figura 3). 
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Figura 3. V Fórum 20 de Novembro – Pró-Igualdade Racial Inclusão Social do Recôncavo 

 

Em 2012, ocorreu o I Fórum Internacional 20 de Novembro (Figura 4), 

simultaneamente com o VI Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, e 

centralizou suas atividades no campus da UFRB em Cruz das Almas. Este Fórum contou com 

diversas palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos, etc. Entre os 

convidados, Ângela Davis, integrante do Panteras Negras e do Partido Comunista dos Estados 

Unidos, personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente 

história americana; o Pró-reitor de Políticas de Ações Afirmativas da Universidade de 

Washington, Luis Fraga, e, o presidente do Benin e da União Africana, Boni Yayi.  

 

Figura 4. I Fórum Internacional 20 de Novembro 

 

No ano de 2013, aconteceu no campus de Cruz das Almas, o II Fórum Internacional 

20 de Novembro e integrando a programação com a realização do VII Fórum Pró-Igualdade 

Racial e Inclusão Social do Recôncavo (Figura 5).  
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Entre os palestrantes estavam nomes destacados das reflexões étnicos-raciais, como 

Edson Cardoso, Joelzito Araújo, Rita Batista, Nilma Lino Gomes, Wlamyra Albuquerque, 

José Carlos Limeira, Walter Fraga, Vanda Machado, Ekedi Sinha da Casa Branca, além do 

angolano Camilo Afonso e o moçambicano Severino Ngoenha, lideranças quilombolas, 

jovens do hip hop, entre outros pesquisadores. Além da apresentação cultural do cantor 

carioca, Luiz Melodia.  

   

Figura 5. II Fórum Internacional 20 de Novembro 

 

O VIII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo (Figura 6), 

aconteceu na cidade de Cachoeira, no ano de 2014, com a organização do Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros – NEAB-Recôncavo.  

 

Figura 6. VIII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo 

 

Em 2015 e 2016, foram realizados o IX e X Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão 

Social do Recôncavo (Figura 7 e Erro! Fonte de referência não encontrada.), em todos os 

centros.  
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Figura 7 e 8. IX e X Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo. 
 

Em 2015 aconteceu a primeira versão do Fórum 20 de Novembro, no Centro de 

Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), campus Feira de Santana. 

Neste ano, o tema abordado foi “Identidade Afrodescendente e a Permanência dos Negros e 

das Negras na Universidade”.  A Figura 8 ilustra a programação do evento no CETENS. 

 

Figura 8. I Fórum 20 de Novembro no CETENS/UFRB e IX Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 

Recôncavo. 

 

Em 2016, no Campus de Feira de Santana, foi realizado o “II Fórum 20 de 

Novembro”, e o “X Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo” do 

CETENS. Neste ano, o tema foi “População preta da Bahia: uma discussão sobre o 

pertencimento étnico-racial”. A Figura 9 ilustra a programação do evento no CETENS. 
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Figura 9. II Fórum 20 de Novembro do CETENS/UFRB e o X Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 

Recôncavo. 

 

As dez edições do Fórum 20 de Novembro - Pró Igualdade Racial e Inclusão Social no 

Recôncavo têm contribuído ativamente para os avanços das políticas institucionais dirigidas 

às populações negras e àquelas outras que foram historicamente excluídas dos benefícios da 

vida em sociedade em virtude da classe social, sexualidade, raça, religião, gênero, etc. 

Convocar a sociedade para refletir e discutir políticas e práticas de inclusão é nosso 

papel, uma atribuição que a UFRB vem desenvolvendo com excelência, e que cada vez mais 

necessita criar espaços para oportunizar e fortalecer a inter-relação com a comunidade do 

Interior da Bahia, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Considerando a relevância que o Fórum 20 de Novembro tem na região e levando em 

conta que o referido evento precisa dialogar com a comunidade local no entorno da 

universidade, a UFRB, através da Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e assuntos Estudantis 

(PROPAAE), propôs que a décima primeira edição do Fórum Pró-Igualdade racial Inclusão 

Social do Recôncavo fosse realizado novamente em todos os campi da UFRB.  
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Nesse sentido, o “III Fórum 20 de Novembro: I Sertãopreto do CETENS/UFRB”, 

Feira de Santana, e o “XI Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo”, 

promoveu e possibilitou ações que convocaram a sociedade a conhecer, refletir e discutir, as 

políticas afirmativas e as práticas de promoção da equidade. 

 

3. A CONSTRUÇÃO DO EVENTO 

 

Em Fevereiro de 2017 foi realizado o primeiro encontro dos organizadores locais do 

evento com a Coordenação Geral da PROPAAE, em Cruz das Almas, para definição de 

comissões, atribuições e datas de realização do evento nos diversos Campi. 

Nesse mesmo período foi definido o formato do evento, denominado, Maio Negro, 

que teve seu inicio no Centro de Formação de Professores da UFRB e tem o objetivo de 

fomentar o debate acadêmico sobre as questões raciais. A realização desse evento, no 

CETENS, em 2017, trouxe reflexões e debates sobre as relações étnico-raciais nas instituições 

e serviu de termômetro para a consolidação dos espaços de discussões que seriam ocupados 

pela XI edição do Fórum 20 de Novembro.  

Em julho de 2017, foram agendados novos encontros e retomados os trabalhos para a 

definição do tema, formato, marca, nome da edição do Fórum no CETENS – visto que o 

evento em todos os campi já tinha sua identidade – além da distribuição de atividades para as 

comissões.  

O nome e o tema escolhido foram Sertãopreto: Saberes Ecológicos, Ciências, 

Tecnologias e Negritude. A marca posta em votação e aceita, por unanimidade, originou-se 

do design gráfico do discente do curso de Bacharelado Intedisciplinar em Energia e 

Sustentabilidade, Ronei das Mercês, e está ilustrada pela Figura 10. 
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Figura 10. Marca do evento Sertãopreto. 

 

O formato definido para o evento continha atividades acadêmicas, artísticas e 

culturais, distribuídos em 3 (três) dias, com apresentações de trabalhos, palestras, mesas 

temáticas, apresentações culturais, desfile de moda, premiações e homenagens. Durante os 

encontros foram definidos, também, os eixos temáticos, para os trabalhos a serem 

apresentados, e os temas das mesas e palestras. É importante salientar que todas as definições, 

a exemplo de temas, palestras, atividades, minicursos, oficinas, etc, foram colocadas em 

pautas de reuniões, discutidas e votadas por todos(as) que participavam das comissões.  

Como o evento seria todo sediado pelo Centro, dimensionou-se a infra-estrutura para 

as atividades principais do evento, bem como para o fornecimento de alimentação e de uma 

pequena feira de produtos artesanais regionais, de membros da comunidade local. 

  Os encontros se seguiram pelos meses de julho, outubro e novembro com 

contribuições de docentes, discentes e técnicos-administrativos do CETENS, com o objetivo 

de finalizar a programação, definir convidados, meios de divulgação, processo seletivo para 

monitoria, patrocínios e parcerias, proporcionando a comissão organizadora e aos 

colaboradores do evento a experiência do processo de construção coletiva do Sertãopreto. 

Esforços foram empreendidos para captação de recursos externos que possibilitassem 

a plena realização do Fórum, demandando, também, da comissão de patrocínio e parcerias, 

durante as solicitações de apoio financeiro, à atribuição de dar conhecimento, às instituições 

públicas e da iniciativa privada locais, dos avanços das políticas e práticas afirmativas no 

âmbito da UFRB e da relevância do evento para a comunidade feirense.  
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4. O EVENTO 

 

No dia 28 de novembro de 2017 deu-se inicio a realização do evento com a 

participação de membros da comunidade acadêmica, representantes da Reitoria da UFRB, 

sociedade, convidados e comunidade externa. O evento seguiu pelos dias 29 e 30 de 

novembro, trazendo referências, debates, palestras e discussões. Devido à importância do 

evento, foi realizado o registro fotográfico de todos os dias, com palestras, apresentações 

culturais, mesas temáticas, minicursos, oficinas, desfile de moda, dentre outras atividades. 

Desta forma, podemos observar na Figura 11 a composição da mesa de abertura do 

Sertãopreto. 

   

Figura 11. Mesa de Abertura 

 

As atividades do evento foram pautadas por discussões sobre a presença do negro no 

espaço universitário, políticas públicas e população negra, religiões de matriz africanas, 

tecnologia nas comunidades tradicionais, representatividade negra na política, dentre outros 

temas fundamentais para reflexões e discussões. Podemos observar na Figura 12 algumas 

mesas temáticas sobre os temas supracitados. 
 

   

Figura 12. Mesas temáticas 
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Ao buscar a interação dos participantes do fórum, oferecemos oficinas e minicursos, 

como: Turbante, Dança Afro, “Meu cabelo é assim! E daí?” (transição capilar), Excel 

aplicado à organização do orçamento estudantil, Teatro, Comida Africana, O Empoderamento 

da mulher negra na sociedade contemporânea e Gênero, sexualidade e diferentes formas de 

existir no mundo. As Figura 13 e 15  ilustram momentos das oficinas e minicursos. 

 

  

 

   Figura 13. Oficinas 
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Figura 14. Minicursos 

 

Com intuito de contribuir para a comunidade acadêmica e prestigiar os(as) 

pesquisadores(as) que trabalham com o tema proposto, abrimos submissão de trabalhos no 

formato de resumo e resumo expandido. Definimos 7 (sete) eixos temáticos, sendo eles: 

“Epistemologia e Negritude”, “Saberes ecológicos tradicionais”, “Sexualidade, gênero e 

etnia”, “Políticas públicas para igualdade racial das populações negras do Brasil”, 

“Tecnologia e sustentabilidade na representatividade cultural” e “Racismo institutional em 

ambiente de trabalho e/ou nos diversos espaços de produção e socialização de saberes”. 
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Os(As) autores(as) tiveram 10 minutos para apresentar os trabalhos e 5 minutos para arguição. 

Os melhores trabalhos foram premiados, como visto na Figura 15. 

 

  

 

Figura 15. Premiação dos trabalhos 

Devido à dimensão do evento e a localização do CETENS, onde foi sediado, 

definimos uma infraestrutura para o fornecimento de alimentação e uma pequena feira de 

produtos artesanais regionais, de membros da comunidade local. Esta pode ser visualizada na 

Figura 16. 

                
 



 

Entrelaçando - Edição Especial Nº 11. Ano VII (2018)- Volume I  

ISSN 2179.8443 

 

Edição Especial nº 11 - Ano VII - Volume I 

Caderno Temático: Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo - 

CETENS  
  

94 

       
 

          
Figura 16. Espaço multicultural – Feira de artesanato regional, praça de alimentação. 

 

Neste ano, o Fórum prestigiou os artistas da comunidade e região. Tivemos 

apresentações culturais com os músicos do Grupo Afro Meji, Clube da Canção, Samba de 

Roda da Quixabeira e Kareen Mendes, com as dançarinas Carmem Silva e Sidinha 

Damasceno (Figura 17) e desfile de moda, com a renomada estilista Flávia Sacramento, da 

cidade de Feira de Santana (Figura 18). É importante ressaltar a representatividade da cultura 

local.  
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Figura 17. Apresentação Cultural. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18. Desfile de moda. 

 

Ao reconhecer o trabalho de algumas pessoas da comunidade interna e externa da 

UFRB, realizamos uma homenagem, entregando uma placa que representa o Fórum 

Sertãopreto. Com isto, demonstramos a importância que essas pessoas tiveram para Fórum 

(Figura 19).  
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Figura 19. Homenagens 

 

5. Algumas Considerações 

 

 O Fórum foi construído coletivamente, sendo a comissão organizadora composta por 

servidores técnicos, docentes e discentes. As opiniões e definições foram colocadas em pauta, 

votadas e debatidas pelo consenso, construindo um ambiente transparente e participativo. Ao 

fim, percebemos que a união e a força de vontade pode construir um ambiente colaborativo, 

onde podemos discutir, tratar de problemas, realizar reflexões e propor melhoria na sociedade.  

O combate ao racismo e a luta contra a discriminação racial tem sido nossa principal 

motivação para realização desses eventos. Consciência negra para promoção da inclusão 

racial e social no recôncavo e no Brasil requer esforços diários de equipes institucionais que 

trabalham em prol das políticas afirmativas. Há muito a se fazer! Continuemos na luta. 
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