
ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Esta data foi estabelecida pelo projeto lei número 10.639, no dia 9 de 
janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, 
no ano de 1695, que morreu  Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A 
criação  desta  data  foi  importante,  pois  serve  como  um  momento  de 
conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano 
na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito, 
durante  nossa  história,  nos  aspectos  políticos,  sociais,  gastronômicos  e 
religiosos de nosso país. Essa data é feriado em alguns estados e cidades 
brasileiras e há um projeto tramitando no Senado para que seja instituído 
como feriado nacional, dado a sua importância na história brasileira. É um 
dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros 
locais, valorizando a cultura afro-brasileira.

Por  isso,  hoje  no  colégio  Olinda  Truffa  de  Carvalho,  teremos 
apresentações de  hip hop, capoeira e poesia lembrando a importância da 
cultura afro-brasileira na formação do Brasil. Além da música e da poesia, a 
estética afro-brasileira se manifesta nas roupas, nos cabelos trançados, no 
modo de desfilar. Ultimamente, os meios de comunicação tem destacado a 
beleza negra não só de estrelas como Taís Araújo e Camila Pitanga, hoje 
protagonistas de novelas da Rede Globo, mas também das pessoas comuns, 
seja no cabelo, na fisionomia, na estética corporal e no estilo seja em artes 
como dança, música e pintura. Pois, esse é um momento histórico em que o 
negro ou mestiço sente a maior convicção em aceitar seus traços próprios e 
originais.  Consequentemente,  com tais  tendências  em vigor,  procurou-se 
uma  naturalização  dos  cortes,  trançados  e  penteados  afro,  sendo 
impulsionado então, o movimento americano do “Black power” e jamaicano 
dos  “Dread  Looks”.  O  cabelo  do  afro  descendente  certamente  é  parte 
intricada do perfil estético que compreende a identidade negra.

Por isso, iniciamos nossa solenidade do Dia da Consciência Negra com 
um desfile de penteados e estilos afro descendentes de alunos dos períodos 
matutino e vespertino, professores e funcionários. O objetivo é destacar o 
orgulho e a beleza étnica de nossa escola como representação de toda a 
sociedade.



1a Apresentação:

 Alunos, professores e funcionários desfilam.

  

  



2a Apresentação:

O aluno Renato Cândido, do 2º B declama a poesia “Negro” de Raul 
Bopp,  que mostra uma das faces mais  violentas  da escravidão: a súbita 
ruptura que ocorria na vida do negro, repentinamente retirado a força de 
sua terra e transportado para longe.



3a Apresentação:

Os alunos Luan (6a A) e Tandriane (6a B) cantam a música “Preta”, da rainha 
do Axé baiana Daniela Mercury.

   

  

4a Apresentação:

Apresentação  de  capoeira com um grupo  de  alunos  do  colégio, 
ensaiados  pelos  alunos  Iago  (7a C)  e  Abner  (7a B).  A  capoeira  é  uma 
expressão cultural afro-brasileira que mistura  luta,  dança,  cultura popular, 
música,  esporte e  artes  maciais.  Desenvolvida  no  Brasil por  escravos 
africanos e seus descendentes,  é caracterizada por golpes e movimentos 
ágeis  e  complexos,  utilizando  os  pés,  as  mãos,  a  cabeça,  os  joelhos, 
cotovelos, elementos ginástico-acrobáticos, e golpes desferidos com bastões 
e facões, estes últimos provenientes do Maculelê. Uma característica que a 
distingue da maioria das outras artes marciais é o fato de ser acompanhada 
por música.
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5a Apresentação:

O  Aluno  Lucas  (7a C),  fará  uma  homenagem  ao  ídolo  do  pop  music 
americano Michael  Jackson,  representando  a  coreografia  da  música  Billy 
Jean.

   



6a Apresentação:Hip Hop
Alunos  do Projeto  Viva  Escola:  Vem Dançar,  coordenado pela  professora 
Deliane Paula Effgen.

A  cultura  hip  hop  veio  da  periferia  nova iorquina  para  o  Brasil  na 
década de 80. É formada por 3 elementos:

- o rap , que é a música;
- o Break, que é a dança;
- e o grafitti, que é o desenho.

Quando chegou ao Brasil o Hip hop foi influenciado pela cultura local e 
adquiriu novos traços e novas formas de manifestação.

  



  

7a Apresentação:

Alunos do 1º C, apresentam a dança da Turma vencedora na Gincana 
Cultural  Olinda  2009,  Thriller,  de  Michael.  Jackson.  O  cantor  esteve  no 
Brasil e cantou com o Olodum, no Pelourinho, em Salvador, valorizando a 
música  negra  brasileira.  Foi  ele  quem  divulgou  o  grupo  afro  brasileiro 
Olodum para o mundo, sendo que esse grupo tem muito reconhecimento no 
exterior, configurando como a nova cara preta do mundo.

  



  


