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"A função da liberdade
é libertar outras pessoas".
Toni Morrison (1931 - 2019)
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NóS, NEGRAS, MARCHAMOS
CONTRA O RACISMO E O MACHISMO!
Por: Elaine Mineiro

Uma das principais dificuldades estruturais com que
sofre a mulher negra e periférica é a própria cidade.
As cidades brasileiras centralizam recursos e
oportunidades enquanto distribuem pacotes de
maldades nas periferias. São estruturas precárias nos
serviços públicos, ônibus lotados, falta de creche,
além da violência do estado que parece não ter
conhecido ainda fim desde a ditadura civil-militar da
década de 1960.

Tudo que o capitalismo pode oferecer de pior fica
mais intenso a cada quilômetro do centro. A cidade
estampada pelo vidro do ônibus, lentamente no
trânsito, vai mostrando uma estrutura que se esvai e
uma precariedade que aumenta.
Quando chega em casa, a jornada dupla da mulher
negra continua, já que homens e mulheres ainda não
dividem de maneira igualitária o trabalho doméstico.
Isso quando a mulher negra consegue constituir uma
família, situação infelizmente rara, como mostram os
fartos artigos e pesquisas que discutem a questão da
“solidão da mulher negra”.
Para muitas dessas trabalhadoras ainda se soma o
peso de ter que prover para mães e pais idosos que

carregam um histórico de
trabalho
duro
e
precarizado.
As
domésticas, por exemplo,
categoria
formada
majoritariamente
por
mulheres
negras,
só
passaram a ter garantido o
direito a registro em
carteira
em
2015.
Profissão que parece ser
passada de geração em
geração.

As perspectivas dentro do
campo
das
políticas
públicas hoje no Brasil não
apontam para uma melhora nesse cenário. Pelo
contrário, medidas de diminuição de direitos, como as
reformas trabalhista e da previdência, vão atingir
negativamente e com mais força essas mulheres que
estão nas camadas mais prejudicadas da sociedade.
As pautas conservadoras de costumes, defendidas
com entusiasmo pelo governo federal, versam
intensamente em torno de debates de gênero e
tendem a culpabilizar e criminalizar o corpo feminino,
especialmente o corpo negro e LGBTQI+. Hoje a
expectativa de vida para uma mulher transgênero é
vergonhosamente de apenas 35 anos.
Em 1992, no primeiro “Encontro de Mulheres
Negras, Latino-americanas e Caribenhas”, realizado
em Santo Domingo, na República Dominicana,
adotamos o 25 de Julho como o “Dia Internacional da
Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha”. No
Brasil, aproveitamos a data para trazer viva a memória
da lutadora Tereza de Benguela, importante liderança
que dirigiu durante duas décadas a resistência do povo
preto do Quilombo do Quiteré. Lá, ela fez frente à
opressão colonialista, criando um sistema político
parlamentarista, organizando o plantio e a colheita,
além das necessárias armas. Liderança nata, Tereza
mostrou que os espaços de luta podem e devem ser
ocupados por mulheres.
Ainda hoje, mulheres símbolo de resistência para
negras permanecem invisibilizadas, tanto as que
seguem em luta, como as que foram assassinadas,
como no caso de Marielle Franco, parlamentar
carioca assassinada em um atentado junto com seu
motorista Anderson Gomes, em um crime brutal que

chocou o mundo todo e que segue sem solução.
Marielle, nossas mães, tias e mais velhas seguem em
luta e representam toda a sabedoria ancestral.
Dia 25 de Julho também é dia de recordar nossas
bibliotecas humanas, como Mariana Granjeiros,
mulher preta cubana que lutou e orientou seus filhos
para luta contra a colonização espanhola. Ela inspirou
as jovens mulheres combatentes da revolução cubana
a se batizar como o Batalhão das Marianas. Que
sejamos muitos batalhões, diversos e pulsantes como
a própria América Latina.
Este dia é para as mulheres negras que lutam para que
nossas perspectivas de vida não sejam reduzidas até o
ponto em que não possamos mais falar de amor. É dia
das mulheres afro -latino-americanas e caribenhas
caminharem ao lado de homens aliados e aliadas não
negras para construir resistência popular. Dia 25, nos
centros das grandes cidades, nas periferias, no campo,
foram levantadas nossas bandeiras, carregamos
nossas crianças e dissemos que não existe espaço
onde não possamos estar. Dia 25, mulheres cantaram
nas praças, recitaram suas poesias em vielas.
Mulheres pavimentaram o solo para receber outras
mulheres no congresso, nos altos postos de trabalho,
nas capas de revistas e nas produções
cinematográficas.
O dia 25 de julho é uma data das mulheres negras
desse continente carregado de Banzo: é uma data de
luta e de protagonismo negro.

a educação somos nós

nucleo “Negra Li” – Casa Cultural Hip-Hop Jacana

Por: Marcus Schaeffer, Prof. de História, e Davi P.
Albuquerque, Prof. de Filosofia

construção entre a Casa e a comunidade, vem se
fortalecendo e intensificando a cada dia mediante a
constância e ampliação de suas ações.

A Casa Cultural Hip-Hop Jaçanã existe e resiste na
luta há três anos. É uma ocupação pública e
independente, organizada e mantida de maneira
democrática e horizontal pelas coletividades que nela
atuam. Se caracteriza como um espaço que busca a
garantia de direitos por intermédio das artes e
expressões da cultura popular e da cultura hip-hop.
Atualmente, promove rodas de conversa, palestras e
aulas públicas, cursinho popular pré-vestibular,
eventos culturais e artísticos, oficinas de música,
dança, capoeira e permacultura, atendimentos sócio
assistencial, psicológico e de saúde holística. Esse
quilombo possui identidade e sentimento de
pertencimento entre seus ocupantes e os moradores
ao seu entorno. Essa ligação, em permanente

O cursinho popular pré-vestibular Núcleo Negra Li é
firmado no sentido de fortalecer ainda mais os laços
entre a Casa Cultural e a comunidade, sobretudo no
atendimento à juventude periférica. Articulado, junto
a UNEafro, por professores ocupantes da Casa, conta
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com a mobilização de um grupo de produtoras
culturais, professores e professoras da região para
proporcionar um ambiente de formação crítica. O
caráter e formato do cursinho está vinculado com a
proposta da própria ocupação e sua forma de
organização. Os alunos e alunas do cursinho são
conscientizados e estimulados a vivenciar a luta social
existente no próprio espaço. Para além do conteúdo
necessário ao ingresso nas universidades do país, lhes
são reapresentadas suas próprias realidades sob uma
ótica conceitual contextualizada histórico e
sociologicamente. O corpo docente e a coordenação
também são afetados por uma experiência
educacional que não se realiza em outras instituições
educativas convencionais, pois o pensamento crítico e
a busca da horizontalidade nos processos de
ensino-aprendizagem são a marca distintiva de uma
prática ávida a reconfigurações sociais – ideal este
que é inerente às ações tanto da UNEafro, quanto da
Casa Cultural do Hip-Hop Jaçanã.

Estúdio Uneafro!
Por: Clayton Belchior

O Centro Cultural e de Defesa dos Direitos
Humanos em Poá, além de abrigar o Núcleo XI de
Agosto da Uneafro Brasil, prepara agora a
inauguração de um Estúdio Amador para a gravação
de áudio, a captação das canções e poesias que fazem
a sonoplastia dessa quebrada.
(O estúdio será batizado no dia de sua inauguração, a
proposta é que seja no meio de Setembro e
homenageie uma personalidade da luta antirracista).

A ideia é simples e comum nos dias de hoje para muita
gente: reunir o mínimo em equipamentos para
captação e tratamento de áudio, musica, recital e
outras produções. Parece simples, mas a dificuldade
de acesso aos meios necessários para produções
artísticas nas periferias brasileiras é um fato. Um
espaço que permita a produção coletiva, a troca de
conhecimentos, a união de esforços e crie um
sentimento de pertencimento entre artistas daqui é
um sonho antigo. Hoje a internet permite eternizar
vozes e narrativas diversas, com diversas expressões,
sob vários aspectos, e nossa quebrada também deixará
registrada uma marca de resistência, viva e pulsante!
Para acompanhar a velocidade e formato da
disseminação dos trabalhos produzidos, será
desenvolvido um fluxo de trabalhos, iniciados em
oficinas facilitadas por profissionais da produção de
áudio e vídeo e da comunicação de redes que
facilitarão um processo coletivo onde artistas possam
criar, gravar e disseminar suas artes, coletivamente, a
partir desse laboratório.
A experiência do RAP, do Funk, dos Saraus, dos
Slams, das Batalhas de Rima e de outras diversas

expressões de arte, mostram por si só a importância
de espaços de acolhida para artistas, em especial
negros e da quebrada. Queremos garantir a escrita da
história do nosso povo e da nossa arte, nos
alimentando da nossa cultura periférica, fomentando
práticas e construindo espaços de resistência e luta,
onde sejamos nós, artistas, poetas, cantores,
contadores e tocadores, protagonistas da nossa
história.
CCDDH – UneAfro Brasil.
Endereço: Av. Kemel Addas, 780B, Cidade Kemel,
Poá-SP.
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leia e assista
Curadoria por Bianca Santana
leia: Amada, de Toni Morrison
Memórias de fuga da escravidão e da brutalidade do
racismo se entrelaçam a momentos de ternura e
cumplicidade entre pessoas de uma família negra, nos
Estados Unidos do final do século XIX. Com idas e
vindas no tempo, mesclando diferentes pontos de vista,
é uma narrativa de tirar o fôlego, que nos prende a cada
página. Primeira mulher negra a conquistar o prêmio
Nobel de Literatura, Toni Morrison morreu, aos 88
anos de idade, dia 6 de agosto. Toni Morrison
PRESENTE!
leia: Genocídio do negro brasileiro, de Abdias
Nascimento

A vencedora do Nobel de Literatura, Toni Morrison, dança em 1974

se me arrancaram pela raiz
forço uma cartografia
desejando a terra
porque os mares já me falaram absurdos
sendo apenas o caminho:
jamais alguma pista de destino.
se me arrancaram pela raiz
forço uma cartografia
desejando a terra
deito meu corpo no chão
naquele exercício pré-escola de
circundar
minha mão
meus braços
pés pernas cabeça
para criar limites e dizer: eu
para criar um território e dizer: eu
para criar um mapa e dizer: eu
se me arrancaram pela raiz
forço uma cartografia,
desejando a terra
pois sobraram as sementes.
Poema de Lubi Prates, do livro
"Um corpo negro",
publicado pela nosotros, editorial em 2018.

Denúncia do racismo brasileiro que o autor
apresentaria, em 1977, durante o regime militar, em um
Colóquio em Lagos, na Nigéria. O governo brasileiro
proibiu que Abdias representasse o Brasil no evento,
colocando em seu lugar um defensor da ideia falaciosa
de democracia racial. Abdias mimeografou o texto e
distribuiu aos participantes do evento. Um ano depois,
foi publicado como livro. Um exemplo de luta e uma
referência no debate racial.
assista: Que horas ela volta?, dirigido por Anna Muylaert.
2015. 1h 54m
Apesar de não focar nas relações raciais, o filme
permite compreender como gênero e classe são
estruturantes na sociedade brasileira. Na história, a
pernambucana Val trabalha em São Paulo como
empregada doméstica e manda dinheiro para o
nordeste, onde a filha Jéssica cresce longe da mãe, mas
recebe o dinheiro que permite a ela estudar. A patroa
de Val, Bárbara, é uma mulher de classe média alta que
tem autonomia em relação ao
tempo graças à presença da
empregada doméstica na
família. Os conflitos do
emprego doméstico e as
mudanças possibilitadas pela

Cena do curta Kbela, de Yasmin Thayná

leia: Escritos de uma vida, de Sueli Carneiro

O
feminismo
brasileiro
ser
reconhecido
internacionalmente por considerar raça e classe, além
de gênero, como estruturantes das desigualdades, é
uma conquista do movimento de mulheres negras. Sueli
Carneiro, ativista feminista e antirracista escreve sobre
o tema desde o início dos anos 1980. Em seus textos,
além de divulgar informações, perspectivas teóricas e
reflexões importantes, Sueli elaborou e relatou a luta
política das mulheres negras nos últimos 40 anos.
Neste livro, há uma seleção de textos escritos por ela.
assista: Kbela, dirigido por Yasmin Thayná. 2015. 22 min.
A partir de um conto escrito por Yasmin sobre assumir
o cabelo crespo, o filme realizado coletivamente trata
do processo de rejeição do próprio cabelo enfrentado
por meninas e mulheres negras, que escancaram a
forma perversa como sexismo e racismo operam em
corpos mais vulneráveis. A experiência audiovisual
recebeu prêmios internacionais como Melhor
Curta-metragem da Diáspora Africana da Academia
Africana de Cinema (AMAA Awards 2017), além de
ter sido exibido no Festival Internacional de Cinema de
Roterdã (IFFR, 2017) e no FESPACO – Festival
Panafricano de Cinema e Televisão de Ouagadougou,
em Burkina Faso, o maior do continente africano.
assista: Orí, dirigido por Raquel Gerber, Brasil, 1989. 94
min.
A vida de Beatriz Nascimento, historiadora e ativista
do movimento negro, é o fio condutor deste
documentário que traça um panorama social, político e
cultural do país. A importância dos quilombos na
sociedade brasileira e nas vidas das mulheres é aqui
retratada. Vale mencionar que Orí significa cabeça, em
iorubá. Trata da tomada de consciência pela história e a
memória.

uneafro na rua
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Advocacy Uneafro / Coalizão negra
a violência policial, as palavras dos movimentos
foram bem recebidas pelos relatores que
consideraram preocupante a iniciativa do
governo. Se acatada a denúncia, haverá outra
sessão em Washington no segundo semestre. É
o movimento negro brasileiro buscando apoio
institucional internacional para combater a
violência do estado aqui.

A Uneafro passa a compor a “Coalização Negra por
Direitos”, uma frente que soma mais de 80 entidades
do movimento negro e passa a atuar em níveis
nacional e internacional na luta institucional contra a
violação de direitos. Representando a Uneafro Brasil,
Douglas Belchior participou em 9 de Maio de 2019 da
Audiência Especial da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), realizada em Kingston na
Jamaica, sobre “Sistema Penal e denúncias de
violações de direitos das pessoas afrodescentes no
Brasil”. A sessão, que contou com representantes de
movimentos sociais e do estado brasileiro, discutiu
sobretudo o chamado “Pacote Anticrime” do
Ministro da Justiça Sérgio Moro. Denunciando seu
risco de aprofundar o genocídio da juventude negra e

Reforma das Cadeiras
do Núcleo Luiza Mahin
A Uneafro Brasil agradece o apoio do Sindicato
dos trabalhadores (as) da tecnologia
Aeroespacial. Mesmo passando por profundos
ataques por parte do governo federal, a direção
da SindCtA não mediu esforços para apoiar o
núcleo Luiza Mahin, na cidade de São José dos
Campos. A UNEAFRO BRASIL agradece esse
apoio.

Falas dos relatores criticando o Pacote

Sessão inteira na CIHD:

Anticrime (legenda em português)

https://youtu.be/ntRz4KZcXyo

https://youtu.be/knAODpfyavg

A Coalizão também participou de Sessão da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do Senado Brasileiro e contou
novamente com a representação de Douglas
Belchior da Uneafro Brasil. Na sessão, também
chamada para discutir o Pacote Anticrime de
Fala de Douglas Belchior
Sessão inteira da CCJ:
Sérgio Moro, o estado brasileiro foi alvo de
representando a Uneafro Brasil:
https://youtu.be/aw1YAUT5tzg
duras críticas de especialistas em segurança
https://youtu.be/CUqEayYgxFc
pública e direitos humanos. Os movimentos
sociais também foram duros nas falas que foram
ouvidas com atenção pelos senadores presente. Em
ela tenha sido feita com mãos de uma pessoa
um momento inflamado, Belchior contou sobre o
escravizada. A fala chamou atenção dos presentes
encontro anterior com o presidente do senado em
para a necessidade de finalmente se discutir justiça e
que ele teria dito que a cadeira do presidente do
direito com juristas negros e dos movimentos sociais
senado tem duzentos anos e que isso precisava ser
em um esforço para que haja um sistema de justiça
respeitado. Em sua resposta, Belchior observou que
que finalmente mereça o nome que tem.
se a cadeira tinha 200 anos, era muito provável que

Núcleo “Conceição Evaristo” na mídia
A revista digital ComTempo publicou um belo artigo
sobre a Uneafro e seu núcleo em Bebedouro, no
interior do estado de São Paulo. O texto, entitulado
“Uneafro: por uma educação libertadora, traz
declarações da professora Jéssica Vianna,
coordenadora do núcleo, que dissem em entrevista:
“A
Uneafro
é
voltada
principalmente a preparar
negros e negras das periferias a
entrar nos espaços de poder,
através da universidade. Foi a
primeira vez que nos engajamos
num projeto como este, mas foi
um ano muito positivo. A
primeira turma do núcleo
‘Conceição Evaristo’ foi iniciada
com 80 alunos, chegando ao
fim de 2018 com 25 (proporção
considerada alta num âmbito
nacional da Uneafro). E quase
70% deste total já ingressou nas

universidades. Foi muito bem avaliada essa
persistência, e não só pela formação, pois fizemos
encontros também após os vestibulares. Quem
entendeu a proposta do cursinho, se apropriou do
espaço e isso foi muito bom. Para ler a reportagem
completa, basta acessar: https://bit.ly/2KgmL0V

uneafro na rua
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O núcleo “Luiza Mahin” participou do 1º Encontro de
representantes de comunidades negras do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Por: Claudinei Corrêa

Gostaríamos de agradecer esse momento de
fortalecimento do movimento negro no interior.
Foi um marco histórico para os movimentos negro
independentes,
comprometidos
com
as
verdadeiras
transformações
sociais,
no
enfrentamento contra um estado racista e que
possibilitam a construção de alternativas ao
extermínio cotidiano de negros, pobres e
periféricos. O grande legado desse encontro foi as
desconstruções de nós que não temos
representantes. Parabenizo o CRP (Conselho
Regional de Psicologia) por ter a coragem de abrir
o debate para todos em uma região em que a
situação é extremamente desconfortável: líderes

Clube de leitura da UNEAfro em Perus!

negros se pautando contra o 20 de novembro sem
conhecimento histórico, vereadoras negras
votando contra os marcos regulatórios da nossa
luta, entre tantos desajustes. Em nome da Uneafro
Brasil, saio muito feliz. Foi lindo ver tantas manas
preocupadas com nossa luta. Agradeço a Solange
Barbosa (Biblioteca Zumbi dos Palmares) por ter
cedido o espaço, ao Bob (artista plástico) e todos
demais expositores e ao grupo Jongo Criolo.
Reafirmo aqui que estamos de quebrada em
quebrada mudando nossa história. A Uneafro Brasil
é um movimento NEGRO de luta e vamos montar
um núcleo em cada quebrada do Vale do Paraíba!

homenagem às professoras do núcleo luiza mahin

Foto: Thassia Smile

A
Comunidade
Cultural
Quilombaque, sede de um dos núcleos
de
curso
pré-vestibular
da
UNEAFRO Brasil, articula em
parceria com a editora Cia das Letras e
a Fundação Tide Setubal um clube de
leitura para educandos e professores.
Este clube integra o Circuito Literário

das Periferias - CLIPE e possibilita a
troca de livros e impressões entre
outros quatro clubes de diferentes
regiões de São Paulo. Os encontros
acontecem todo último sábado do mês
das 16h às 18h na Comunidade
Cultural Quilombaque na Travessa
Cambaratiba, 05 - Perus, zona
noroeste de São Paulo.

Desfile de moda no Espaço Alana
No dia 10 de Agosto, houve um desfile
de encerramento do semestre da

Oficina de Costura da Uneafro que
acontece no Espaço Alana no Jardim
Pantanal. Na festa, as alunas puderam
exibir os seus trabalhos durante o
semestre, vestidos, saias e camisetas,
que foram festidos e desfilados por
elas mesmas e por suas filhas, primas e
amigas. É a moda da quebrada para a
quebrada! Quem quiser participar do
próximo semestre, basta entrar em
contato com o núcleo do Pantanal.

Professora Grace Santana e Tenista Maiara Ranzeiro

Professores do núcleo “Luiza Mahin”
cidade de São José dos Campos SP
foram homenageados no último dia 25
de julho, “Dia Internacional da Mulher
Negra,
Latino-americana
e
Caribenha”. O evento ganha o nome da
Maria Figureira em dedicação a dona
Maria, líder quilombola que viveu em
São José dos Campos. Foram
homenageados
as
seguintes
professoras da UNEAFRO Brasil:
Grace Santana, Mariane Castro, Maria
Lúcia e Maria Morena. Além das
mulheres, também foram agraciados os
professores Fernando, Pedro e
Estêvão. O evento contou com várias

Estilista Mama Diop

lideranças negras do estado de São
Paulo, tais como a super campeã
brasileira de tênis de mesa, Maiara
Ranzeiro, primeira mulher negra a fazer
parte da seleção brasileira da categoria
e campeã sul-americana, a professora
Sonia Ribeiro, coordenadora do
espetáculo Baobá, e a professora
Zenaide Brito, coordenadora do curso
popular de promotora legal. Quem
também esteve enegrecendo a noite
foi a senegalesa Diop Mama, estilista
especializada em moda afro. O evento
foi organizado pela organização
co-irmã Afronorte e está na 13° edição.

uneafro na rua
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roda de conversa no julho das pretas: raça e identidade
Dia 23 de Julho, às 19h, rolou o
Papo Reto CazPretas do projeto
Circuladô de Oyá.

discriminação, a desigualdade e o
individualismo fazem parte de
nossa vida e relações.

O Circuladô de Oyá é o encontro
de mulheres que fazem parte dos
núcleos de base da UNEafro e que
estão envolvidas na construção de
uma alternativa ao convívio
permanente neste mundo em que
a violência contra a mulher, a

Uma busca por vivências muitas
vezes distante de nosso dia a dia, o
encontro foi uma possibilidade de
intercâmbio,
formulação,
compartilhamento e difusão de
práticas que visam à convivência
intercultural e multicultural.

As pretas unindo forças para
transformar o choro em sorrisos, a
dor em força, a fraqueza em fé e os
sonhos em realidade!
O papo rolou na Biblioteca Tapera
Taperá - Galeria Metrópole.
Av. São Luís, 187 - 2 andar República/ SP.

Mulheres negras movendo as estruturas: Diálogos com Black Lives Matter
No dia 27 de julho, o Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades –
CEERT e o Sesc Santana, em parceria com a
Uneafro, promoveram o debate com Opal
Tometi, ativista de direitos humanos e
co-fundadora do movimento Black Lives
Matter (Vidas Negras Importam). Com a
mediação de Neon Cunha (Marcha das
Mulheres Negras de São Paulo) e a
participação de Angela Mendes (Articulação
Nacional de Negras Jovens Feministas), o
debate abordou o impacto da violência de
Estado nas vidas das populações negras, além
do atual cenário político-econômico-social.

Para Joellen Lima, articuladora do Núcleo XI
de Agosto, esse momento mostra a conexão
das trajetórias dos negros: “Foi uma troca
muito rica entre a convidada e o público
presente. Vários pontos da conversa
chamaram a atenção pela similaridade das
realidades, tanto norte-americana quanto
brasileira no que se diz respeito a violência
policial, um governo autoritário e casos
explícitos de racismo. A diáspora espalhou pelo
mundo o povo negro e, com este encontro,
conseguimos perceber a construção de
incontáveis histórias inspiradoras de vida e de
luta”, conta.

A mulher negra no movimento: trajetória de luta e resistencia
Também no dia 27, o Núcleo Jurema, que fica em
Guarulhos – SP, promoveu um debate com os
estudantes sobre a temática de gênero e raça. O
debate também abrangeu também o recorte da
intolerância religiosa. “Dentro de uma sociedade
embranquecedora, muitos jovens têm que assumir
sua negritude e sua condição social. Por isso, é
essencial estimular este reconhecimento.”, conta
Maurcio D Melo, articulador do núcleo.
Participaram do debate: Veruschka de Sales Azevedo,
a professora mestre em História e militante feminista;
Fabiana de Abreu Machado, também professora de
História e ativista negra; Inaiá Araújo,
arte-educadora, pesquisadora de ritmos africanos e
regente do bloco de xequeres do Coletivo de Oyá –

Mulheres Negras da
Periferia de SP e Mãe
Cláudia
de
Oyá,
graduanda em psicologia,
babalorixá da região e fez
parte da equipe de
assuntos étnico-raciais de
Guarulhos – SP.
As mulheres trouxeram
neste debate um contexto
histórico da luta da mulher negra, da luta feminista e
do avanço do conservadorismo nas periferias, que
impacta diretamente a liberdade religiosa e causa a
perseguição de religiões de matrizes africanas. “Este
debate visa o resgate da nossa ancestralidade. O não

reconhecimento da cor preta da pele é um problema
estrutural que nós vivemos por conta desta sociedade
racista, fascista, misógina e sem oportunidades”,
afirma Maurício.

Feira de profissões no núcleo “Rosa Parks”

Aula sobre Política no núcleo “Kleber Criolo” em
Guarulhos

TV Uneafro em ação!

Aula no núcleo “Haroldo Veloso” em Guarulhos-SP

Aula no núcleo “Jurema” também em Guarulhos-SP

Terapia e auto-cuidado dos nossos militantes na Galeria
Metrópole no centro de São Paulo com Cátia Cipriano

Aulas de inglês, espanhol e yoga
no centro de São Paulo
O núcleo "Luz" da Uneafro passará a oferecer aulas
semanais de inglês e espanhol, às sextas-feiras das
19h às 22h.
O núcleo também passa a oferecer aulas de yoga,
quinzenalmente, às 19h começando no dia 12/08.
Endereço: Casa de Oração do Povo da Rua
Rua Djalma Dutra, 03, Luz- São Paulo, centro de
São Paulo
Tel: 3106-5531 | Whatsapp: 97090-4512
Roda de samba no núcleo “Pagode na Disciplina”
Todo último domingo do mês acontece a roda do
Pagode na Disciplina. Nesta edição do dia 25 de
Agosto, o Pagode convida “Feitiço de Mulher” como
parte da programação do “Estéticas da Periferia". A
roda acontece na Sede do Pagode na Disciplina na
Rua Oldegard Olsen Sapucaia, Jardim Miriam, São
Paulo.
No mesmo núcleo, vai rolar também no dia 31 de
Agosto uma roda de discussão de “Articulação
Política e Cultural na Sul” com os integrante do
Pagode na Disciplina, Lahayda Dreger do JAMAC, o
fotógrafo Roger Cipó e Semayat Oliveira do “Nós,
Mulheres da Periferia”. A mesa discutirá sobre as
formas de articulação política e cultural no território
periférico da Zona Sul, mais especificamente o
distrito da Cidade Ademar, tratando de
manifestações como o samba, a escrita e as artes
plásticas como dispositivos políticos.

realizacao

apoio

Oficina de Redação e Plantão de Dúvidas no Rosa Parks
O núcleo “Rosa Parks”, localizado na E.E. João
Sarmento Pimentel, rua Alcion, 430, São Paulo, tem
oferecido Plantão de Dúvidas aos sábados, das 9h às
15:30, e Oficina de Redação aos domingos, das 9h
até 12:30h. Contato com Anderson Alk no (11)
983863644.
Aula inaugural do núcleo da UNEAfro em Assis, no interior de
São Paulo.
Sábado, dia 17 de agosto de vai acontecer a aula
inaugural do Núcleo da cidade de Assis da Uneafro. A
aula vai das 09:00 às 14:00 e acontecerá no “Ponto
de Cultura Galpão Cultural” que fica na Av. Travessa
Sorocabana, 40, em Assis-SP. O Aulão Inaugural do
Cursinho Popular UNEAfro-Assis é um aulão público
com a temática "Nós, subalternos, podemos falar?", e
contará com tópicos de Sociologia, Linguagens,
Geografia, Biologia e História da Arte. Para a
apresentação do Movimento UNEAfro-Brasil,
contaremos com a presença das coordenadoras
Mayra Ribeiro, Psicóloga e Educadora social, e
Fabíola Teixeira, Assistente Social, que também
desenvolverão no dia atividades relacionadas ao
"Circuladô de Oyá"
Espaço da Uneafro na Galeria Metrópole
Imagine uma espaço onde você encontra livros,
revistas e diversas publicações de interesse da
comunidade negra e periférica, participa de debates,
de aulas de inglês, formações e treinamento em
diversas áreas e ainda encontra artigos como

www.uneafrobrasil.org

camisetas, bandanas, brincos, carteiras e diversos
artigos com a marca do movimento negro Uneafro
Brasil, produzidas em nossas oficinas de
empreendedorismo e geração de renda. Este é o novo
ponto de encontro da Uneafro, no centro da cidade
de São Paulo. Faça uma visita, a casa é nossa! Anote o
endereço: Galeria Metrópole, na Av. São Luís, 187 2° andar - sala 10 - Metro República ou Anhangabaú.
Precisamos da sua ajuda para continuar! Ajude a
financiar e seja parte na mudança que queremos para
o mundo!
Colabore Conosco
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!
Banco do Brasil
Agência: 4054-1 |
CC: 285.078-8Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

@uneafrobrasil

uneafrobrasil@gmail.com

@uneafrobrasil

@uneafrobrasil

