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A Periferia quer transformar
o legislativo: Nós Por Nós!
Por: Caio Chagas e Jéssica Ferreira
maneiras de existência, organização e de vida”. Samara
Sosthenes observa a quebra das narrativas tradicionais
pela inserção de uma narrativa periférica na política.
“Somos pessoas com histórias e perspectiva de vida
diferentes, mas da mesma origem e ancestralidade,
isso torna nossa candidatura justa e diversa”.

Débora Dias apresentando o Projeto Agentes Populares de
Saúde na Zona Leste

Desde a última eleição em 2018, as chapas coletivas se
tornaram uma dinâmica crescente na política brasileira.
Rompendo com um processo tradicional de mandatos
individualizados, a lógica desse novo modelo impõe a
prática coletiva e a inserção em rede de novas ideias
na elaboração das políticas públicas. A pré-candidatura
do QUILOMBO PERIFÉRICO, como é chamada
a articulação entre Elaine Mineiro, Débora Dias,
Samara Sosthenes, Júlio Cezar, Erick Ovelha e Alex
Barcellos, chega em um momento importante para
a necessidade de inserção da periferia no legislativo
municipal. O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
foi escolhido para registro da candidatura.
A articulação pela construção da chapa se deu no final
de 2019, em uma reunião com ativistas do movimento
negro e sociedade civil. “A gente tem uma unidade
política de afinidade social e humana”, afirmou Júlio
Cezar, sobre o processo de troca de experiências
com os integrantes da pré-candidatura à vereança de
São Paulo. “O coletivo acaba se tornando uma nova
maneira de ver a sociedade”, aponta Alex Barcellos.
Para romper com as estruturas tradicionais da política,
Débora Dias reforça que é essencial romper com a
lógica individualista. “O capitalismo, o neoliberalismo,
nos coloca goela abaixo meritocracia de existir, ser,
pensar e agir. Quando a gente vem na contracorrente,
na candidatura coletiva, podemos apresentar outras

“A pandemia expôs uma realidade gritante, a da falta de
acesso à internet. Sem o contato físico que acontecia
diariamente, novas dinâmicas surgem para levar as
ideias da campanha até as pessoas”, observa Débora
Dias. “A comunicação das redes sociais, as lives fazem
com que a gente tente se aproximar cada vez mais das
pessoas nesse momento de pandemia”. Erick vê como
necessária a discussão racial e de classe para falar com
as pessoas, “agora, com a pandemia, podemos observar
todo o despreparo do Estado em lidar com questões
até mesmo da saúde negra, é muito evidente quem
está morrendo mais”, para ele, isso seria essencial para
avançar no projeto do país. O Consórcio dos Veículos
de Imprensa mostrou que, das 27 Secretarias de Saúde
dos Estados, apenas 8 informam dados raciais.
Um Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA mostrou que as mulheres negras
só alcançam 2% de representação nas instâncias
institucionais do Brasil. Mas somam 55,6 milhões,
chefiam 41,1% das famílias brasileiras e estão na
linha de frente das lutas sociais por melhorias dos
serviços públicos de saúde, moradia e educação. Para
Elaine Mineiro, a simbologia de sua candidatura é
a da potência das mulheres negras, “nós, mulheres
negras, quase nunca fomos formadas para a liderança,
mas foram a atuação e a militância no Movimento
Periférico e no Movimento Negro que me deram a base
necessária para, hoje, me colocar como pré-candidata
a vereadora pela periferia da cidade de São Paulo”. Em
2018, as mulheres negras receberam apenas 6,7% do
dinheiro dos partidos destinados à campanha. “A gente
precisa de mais mulheres pretas comprometidas com
as pautas da periferia e da negritude dentro desses
espaços de decisão em todas as instâncias”, afirma
Débora Dias. A articuladora social Samara conhece na
pele as problemáticas da periferia ainda por se tratar
de um corpo trans, “o abandono do estado ainda é

maior se tratando da população negra, periférica e
LGBTQIA+, isso precisa mudar”.
A onda de atos antirracistas no mundo todo trouxe
para o debate a ausência de representantes políticos
eleitos nas casas legislativas brasileiras. “O racismo é
algo presente em nossa sociedade e todos nós, pretos
e pretas, sofremos impactos dele em nosso cotidiano”,
afirma Júlio Cezar sobre a ausência de representação
proporcional de negras e negros na política. No
Congresso Nacional, apenas 17,8% dos parlamentares
são negros, dos 594 eleitos para a Câmara e no
Senado, apenas 106 se declaram pretos ou pardos.
Já na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, 4 deputados são negros. Para Erick, o racismo
estrutural como política de embranquecimento
da sociedade dificultou a inserção institucional de
negros na política. Ele aponta também que, no âmbito
partidário, há uma dificuldade, mesmo dentro dos
partidos progressistas, “um partido de esquerda que
não tem representatividade negra está muito atrasado.
A revolução é negra, é feminista e periférica”.
Outro ponto central da candidatura é o combate ao
genocídio negro nas periferias. Segundo dados da
corregedoria da Polícia Militar de São Paulo publicados
no Diário Oficial, o número de mortos pela polícia,
entre janeiro e maio deste ano, chegou a 442 pessoas,
o maior de toda a série histórica iniciada em 2001.
Mesmo diante da pandemia, as abordagens policiais
nas periferias têm acontecido de maneira abusiva,
“ainda temos políticas públicas que facilitam esse tipo
de ação”, ressaltou Alex. Nunca o tema esteve tão
retratado na mídia, Débora acredita que isso se dá
graças ao grande compartilhamento das redes sociais.
“Sempre aconteceu o genocídio de maneira deliberada,
mas a informação circula, hoje, dentro das redes, de
maneira rápida, possibilitando os movimentos agirem
mais rapidamente”, finaliza.
A educação popular se tornou um mecanismo para que
muitos jovens possam acessar a educação e possam
adentrar as universidades. No ano de 2019, um longo
debate sobre o passe livre para estudantes de cursinhos
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populares foi vetado pelo atual prefeito Bruno Covas.
Débora Dias que, hoje, é coordenadora e articuladora
da Uneafro Brasil, ressalta a importância de abordar
a temática dentro da Câmara. “A gente precisa de
leis de fomento para a educação popular. Os alunos
que acessam os cursinhos nas quebradas também
precisam ocupar outros locais”, conclui. Pensando
na pauta da educação pública, Júlio Cezar observa
que é essencial o fim do ‘Teto de Gastos’, “queremos
defender a ampliação de políticas públicas estatais
de educação e, principalmente, garantir que ela
seja laica”. Elaine Mineiro reforça: “passa por tudo
que aprendi no trabalho que desenvolvo junto aos
cursinhos populares da Uneafro, expandindo os
horizontes de jovens que têm, em sua maioria, a
visão ofuscada pela realidade da desigualdade”.
Júlio Cezar, que é babalorixá da casa Ilê Ayê Dun,
lança um fio de esperança para o futuro das crianças
e jovens, “a juventude tem condição de mudar o
rumo do nosso país”. Para Alex, é importantíssimo
compartilhar o saber com a juventude. “Ou a gente
compartilha o máximo que sabemos, ou vamos ficar
cada vez mais distantes da juventude”, para ele,
é essencial se inserir na linguagem desses jovens,
“temos que ocupar o sarau, o baile, as redes”.
Finalizando, Débora Dias, de 22 anos, deixou uma
mensagem para aqueles que, como ela, vivenciam
diariamente as opressões contra a juventude preta:
“é a fase de nossas vidas que está sendo roubada pela
morte ou pelos processos de adoecimento físico e
psíquico, pela falta de oportunidades. Pensar em
estar numa pré-candidatura coletiva e dialogando
com os processos da juventude é pensar sobre a
minha própria existência”.
CONHEÇA
AS REDES DO
QUILOMBO
PERIFÉRICO
https://www.instagram.com/quilomboperiferico/

A juventude precisa ser representada!
Por Igor Santos, pré-candidato a vereador em Itaquaquecetuba
No Brasil e no mundo, o jovem é subrepresentado em todas as áreas. Se for
preto e de favela, a sub-representação
é maior. Em Itaquaquecetuba, cidade
em que a gente disputa uma cadeira,
essa sub-representação é evidenciada
nos números. Em 2016, das mais de
500 candidaturas a vereador(a) na
cidade, apenas 34 eram de jovens
(6%), e nenhuma disputou para ganhar.

A educação somos nós
Vozes de muitas lutas!
Sou artista popular e educador social, nascido e criado
na periferia de Poá, cidade do Alto Tietê, próximo à
zona leste de São Paulo. Completo 20 anos na luta
pelos direitos e visibilidade da juventude da cidade,
pela educação popular, pelos direitos humanos de
crianças e adolescentes, contra o racismo e todas as
formas de opressão, por justiça socioambiental e pela
valorização da cultura.
Em 2000, fui um dos fundadores da União Municipal
dos Estudantes de Poá e o espaço de educação popular
Cursinho XI de Agosto, hoje, núcleo da Uneafro Brasil.
Continuei a caminhada pela articulação de grêmios
e uniões estudantis, me tornando vice-presidente
da União Paulista de Estudantes Secundaristas e,
alguns anos depois, em 2009, também fui um dos
fundadores da própria Uneafro.
Sou grato pela oportunidade de ter na minha trajetória
experiências importantes para a minha formação
como educador e cidadão. A eleição para conselheiro
tutelar de Poá, em 2010, e a construção em coletivo
do Protocolo de intenções para recuperação do Tietê,
aqui na região das cabeceiras do rio, são algumas que
me marcaram.

Elaine Mineiro durante ato contra a tortura
em frente ao Mercado Ricoy na Zona Sul
| Diagramação: Gabriela Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com

Nós temos, dessa vez, uma candidatura
jovem, preta, de favela, oriunda dos
cursinhos populares organizados pelo
movimento negro, que disputa com
chances reais de ganhar e vai poder
pautar as questões da juventude, das
mulheres, da educação popular e da
cultura em uma das cidades mais
conservadoras e desiguais de todo o
estado de SP. A juventude precisa
ocupar esses espaços de decisão.

Viver 1 ano no acampamento Egídio Brunetto, com
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), participar da construção das Conferências
Conjuntas de Direitos Humanos, em Brasília, e da
Conferência Nacional de Direitos de Crianças e
Adolescentes, durante o aniversário de 25 anos do

Por Clayton Belchior - Coordenação do
Núcleo XI de Agosto, em Poá, SP e précandidato a vereador

ECA, compondo
o quadro das
Aldeias Infantis
SOS Brasil, em
2015,
foram
vivências
que
ensinaram
e
expandiram
as
minhas
possibilidades de
pensar a política.
No PSOL de Poá,
eu estou desde
2008 e, pelo partido, construímos coletivamente
movimentos importantes para a cidade, como a luta
histórica contra o aumento abusivo dos salários de
políticos e comissionados na cidade e pelo Passe Livre
Estudantil, em 2013.
Acredito que a política, assim como a música e a
arte, também é instrumento para transformação
social que nossa sociedade precisa e, para contribuir
com esse processo, estou afinado com o propósito da
representação legislativa.
Com uma bagagem de longa data, construída
coletivamente, tenho certeza de que faremos do
processo eleitoral mais uma etapa da nossa luta
permanente por um mundo mais justo, começando
na nossa cidade.
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Vanessa Vicente
Vanessa Vicente é mãe, trabalhadora, educadora popular
nos Núcleos da Uneafro no Rio de Janeiro e pré-candidata a
vereadora da cidade de Belford Roxo
Como você vê a representação racial e de gênero na
política? Há dificuldade também nos partidos de
esquerda?
Vanessa: Vejo muito baixa representação de raça
e gênero, fazendo com que a mulher preta fique
fora dos espaços de poder. O povo preto nunca
foi representado na política. Mesmo no partido de
esquerda, somos sub-representados e, muitas vezes,
muletas da branquitude.

Como os recentes protestos pela vida das pessoas
pretas e por justiça pelas vítimas da violência policial
tem influenciado no debate político?
Vanessa: O genocídio do nosso povo nos faz lutar
permanentemente há mais de 500 anos. Quando
ouvimos protestos espalhados pelo mundo sempre
pelo mesmo problema, nos dá combustível de
colocar nossos corpos no front e pleitear espaços
historicamente negados a nós. Quando penso que
somos 50% da população e não temos representação,
faz o medo ficar secundário.

Quais os principais problemas de mobilidade urbana
encontrados em Belford Roxo?

Vanessa: Temos vários problemas, nenhuma
integração com bairros, precário transporte escolar,
sinalização, ciclovias, entre outros problemas. A cidade
continua sendo Cidade Dormitório, onde o transporte
leva a população para a capital ser mão de obra. Na
volta, muitas vezes, fica sem opção para chegar em
casa, mesmo estando no centro. Precisamos de
coletivo com qualidade e com horário estendido, para
a população não ficar na pista.

É possível levar a pauta da educação popular e da
juventude para dentro da câmara?
Vanessa: É possível e urgente! Nossa juventude
precisa ser olhada como juventude e ter suas
demandas atendidas. Porque, hoje, o movimento
social faz o papel importante dentro do território, mas
precisamos abrir esse debate com nossa juventude
que não vê oportunidade dentro do território.

Como você observa a ausência do estado em suprir
necessidades básicas, como educação e saúde em
territórios periféricos?
Vanessa: A ausência do estado é genocida. Não
é presente, e ficou omissa durante a pandemia.

Um verdadeiro desprezo
com a população. Foram
os movimentos sociais que
fizeram a diferença no território.
Nós, da Uneafro, estamos presentes e
continuaremos, pois a nossa construção é
permanente, pois temos um projeto para nosso
povo preto e periférico.

Pensando na juventude: O que você diria para jovens
que querem transformar a política?
Vanessa: A transformação na política é urgente, os
jovens são nossa continuidade enquanto movimento.
Nossos passos vêm de longe e são eles nossos próximos
passos para mudança da cara da política.

SETEMBRO DE 2020 5

Adervaldo Santos
Adervaldo Santos é advogado, educador popular, militante social e
coordenador da Uneafro “A Educação Liberta”, diretor-tesoureiro da OAB
Itaquaquecetuba e pré-candidato a vice-prefeito em Itaquaquecetuba.

Como você chegou até a Uneafro?
Adervaldo: Eu conheci o cursinho XI de
Agosto em Poá, no ano 2000. Eu trabalhava
como motoboy, e lá foi um despertar para a vida
política. Fiz cursinho durante 3 anos e, em 2003,
consegui uma bolsa em direito. Quando eu ganhei
a bolsa, me senti na obrigação de devolver para a
sociedade o que eu recebi na Uneafro, assim, nasceu o
Núcleo de Itaquaquecetuba no mesmo ano.

De onde partiu sua entrada na política partidária?
Adervaldo: Tenho como militância a advocacia.
Acabei enxergando a via política partidária como

um instrumento a ser usado a favor das lutas sociais.
Pela primeira vez na cidade, formamos uma frente
progressista de esquerda que é uma construção
histórica para a cidade, juntando forças para conquistar.

dinheiro da condução.

É possível levar a luta da educação popular para dentro
do debate político?

Adervaldo: O grande desafio é não perder a capacidade
de sonhar e de se indignar, temos que manter isso vivo.

Adervaldo: A gente entende que a educação é um
instrumento muito poderoso, temos alunos em todos
os bairros da cidade. Nós já protocolamos na Câmara
Municipal e na Prefeitura um pedido de auxílio
permanente para os alunos de cursinhos populares
como um meio de incentivo aos alunos da periferia
ocuparem esses espaços, e vamos incluir isso em nosso
plano de governo.

Que outras políticas públicas podem incentivar o
acesso desses jovens à educação?
Adervaldo: Temos em mente que um dos principais
desafios é a gratuidade do transporte público, um
projeto de tarifa zero como um instrumento de
distribuição de renda e que pode proporcionar
liberdade para as pessoas circularem e estudarem.
A gente perde muitos alunos porque eles não têm o

Que mensagem você diria para a juventude que quer
ocupar esse lugar dentro da política?

Fala,
Núcleo!
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Fala, coalizão!
Exposição virtual contra o racismo e
a censura

@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

Por eleições antirracistas!

A Coalizão Negra Por Direitos e o Artigo 19 lançaram
no dia 30 de julho a exposição “20 X Arte: contra o
racismo e a censura no Brasil”. Com 20 obras, a mostra
reúne charges e ilustrações que reafirmam a liberdade de
expressão artística e, principalmente, contra o racismo.
Essa exposição é também uma resposta à agressão
cometida em um ato inaceitável ocorrido na semana da
Consciência Negra de 2019, na Câmara dos Deputados,
em Brasília, quando um deputado federal do Partido Social
Liberal (PSL-SP) quebrou uma charge de Carlos Latuff
sobre o genocídio da população negra no país, exibido na
exposição “Resistir no Brasil”.

Por: Jéssica Ferreira
Mauricio D Melo, coordenador
do Núcleo Uneafro Mabel
Assis em Guarulhos e précandidato a vereador na cidade,
tem entregado as apostilas
nas casas dos estudantes do
núcleo. O incentivo à leitura em
Guarulhos tem sido recorrente
na organização de base através
da distribuição de títulos no
território. Como educação e
saúde andam juntos, Mauricio
D Melo trouxe o projeto
Agentes Populares de Saúde em
parceria com a Unifesp Campus
Guarulhos.

uneafro na rua

Os ministros do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) aprovaram a consulta
para distribuição proporcional do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo de
transmissão de propaganda eleitoral, por rádio/TV, para
candidaturas negras. PORÉM, seus efeitos só serão aplicados
pelo tribunal em 2022.
Essa é uma conquista de toda a sociedade brasileira! A
decisão de hoje contribui para o rompimento nas estruturas
racistas partidárias. MAS a luta não acaba aqui. Agora,
precisamos cobrar dos partidos posicionamento para que
a proporcionalidade seja adquirida desde já! A Plataforma
Antirracista nas Eleições é uma iniciativa organizada pelo
Instituto Marielle Franco, Educafro, Mulheres Negras
Decidem e Coalizão Negra Por Direitos.

Fortaleça o Manifesto da Coalizão
Negra Por Direitos
Em nosso passado, formamos
quilombos,
forjamos
revoltas,
lutamos por liberdade, construímos
a cultura e a história deste país.
Hoje, lutamos por uma verdadeira
democracia, exercício de poder da
maioria, e conclamamos aqueles
e aquelas que se indignam com as
injustiças de nosso país.
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Neste mês, o Núcleo Quilombaque, em Perus, realizou
uma atividade super especial com seus estudantes.
Eles desenvolveram poesias sobre como estão se
sentindo nesse momento de pandemia, o resultado
você confere abaixo:

leia e assista

ASSISTA: Infiltrado na Klan, dirigido por Spike Lee. 2018. 2h
16 min

Poesia na Pandemia
Valéria Mendonça da Silva
Aluna do Núcleo Uneafro Quilombaque

“Em tempos de pandemia
O que fazer em casa sem companhia?
Talvez arrumar os armários?
Limpar em cima da geladeira?
Jogar as tupperwares sem tampa fora?
Tirar o pó dos livros
esquecidos nas estantes.
Talvez até ler aquele romance
que você comprou há mais de uma
década.
E nunca teve tempo de ler.
Andar pelo quintal,
mexer naquele vaso,
plantar uma rosa.
Lavar os cabelos, depilar as pernas,
pintar as unhas… Ufa!
E tudo isso sem culpa, sem pressa.
Parar na janela, observar a lua.
Olhar nos espelhos.
E ter orgulho do que está vendo
Pois a maior mudança
Tem que vir de dentro.”

Poesia na Pandemia
Wendell da Costa Silva Jales
Aluno do Núcleo Uneafro Quilombaque

“Abrir um espaço no papel, e simular
Um abraço
Uma palavra que surge como um toque
Um parágrafo que se leia algo vivo
No que demora a sua vontade?
Onde está presa a tua coragem?
O que desafia o teu sentir?
Entre sílabas soltas, palavras rotas
Como seguir?
Na linha do papel devo ir
Pelo caminho que conheço
Periferia que permaneço
Nessa busca de um poema sem fim.”

Curadoria:
Jéssica Ferreira
e Caio Chagas

O longa se passa em 1978. Ron Stallworth (John David
Washington), um policial negro do Colorado, conseguiu
se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com
os outros membros do grupo através de telefonemas e
cartas, e quando precisava estar fisicamente presente
enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de
meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo
responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros
crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

LEIA: Kindred - Laços de sangue, Octavia Butler
Dana, nossa protagonista, é uma jovem escritora negra
que está começando sua carreira. No seu aniversário de 26
anos, ela se muda para um novo apartamento em Maryland,
nos Estados Unidos, junto com seu marido, também
escritor. Em meio às pilhas de caixas e livros, as coisas
começam a ficar estranhas, sentindo-se nauseada, a jovem
cai de joelhos e vê seu mundo despedaçar. Quando retoma
a consciência, se encontra à beira de um córrego, ouvindo

LEMBRETE
Nosso movimento é feito com amor! Nesse momento
crítico da pandemia, a Uneafro Brasil segue levando
auxílio para famílias vulneráveis e estudantes da
periferia. #NãoFiqueSóNoPapo #UneafroResiste
Acesse a vakinha e DOE!

gritos de uma criança negra, que estava se afogando e
ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino
para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga
espingarda. De repente, ela volta ao seu apartamento.
Assustada, percebe que viajou no tempo. Para uma época
antes da Guerra Civil estadunidense, em um período
em que a escravidão era a realidade para pessoas negras
como ela. As viagens no tempo se tornam cada vez mais
frequentes. Quanto mais ela viaja para o século XIX, mais
ela toma consciência de que sua vida corre perigo.

Vitrine de jornal!

Você é professor ou aluno da UNEafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?
Dê um salve!

Mande um e-mail para jornaldauneafro@
gmail.com e mande seu trabalho aqui para toda
a nossa comunidade ver!

SP SEM RACISMO
A partir de segunda-feira, 28/09, às 21h15, estreia o programa SP SEM
RACISMO.

No Brasil

Programa que tem como objetivo pautar o racismo estrutural e os
assuntos da quebrada.

Na Região Metropolitana de São Paulo

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO

Nas redes dos Jornalistas Livres:

A página da UNEafro
Uneafro Brasil agora
conta com um mapa interativo com
todos os nossos núcleos no Brasil!
Basta acessar o site, clicar sobre o
marcador e descobrir o endereço!
Participe, ajude a construir um núcleo
na sua quebrada!

Programa Pega a Visão dos Direitos Humanos
No Youtube
do Brasil 247.

Não deixe de acompanhar as lives semanais do
Uneafro Territórios!

Todas as semanas, ao vivo, no Instagram da Uneafro Brasil, você pode
entrar em contato com as ações que vêm sendo feitas nos 35 núcleos.
Todos os conteúdos ficam disponíveis em nosso IGTV para serem
acessados quando você quiser.
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REALIZAÇÃO

Núcleo virtual

COLABORE CONOSCO

Para tentar atender nossos alunos durante a pandemia,
a UNEafro está lançando um Núcleo Virtual que deve
começar suas atividades na primeira semana de junho.
Professores de diversos núcleos se juntaram para produzir
material e ajudar os alunos nas atividades em um espaço
virtual.

A principal missão da UNEafro é tirar o corpo negro e
pobre da linha do tiro, do contingente encarcerado pelo
estado, da fila do hospital e dos números das estatísticas da
violência. Para isso, desenvolve ações que buscam oferecer
oportunidades de estudo e trabalho em comunidades negras
e pobres. Você pode fazer parte e ser responsável por esse
importante trabalho. Doe!

Enquanto seguimos tentando adiar o ENEM, fazemos
também o possível para preparar os alunos de ensino médio
nas periferias.
Para se inscrever e saber mais, acesse:
wwww.uneafrobrasil.org
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