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Prepare-se	para	vestibulares,	ENEM	e	concursos!

A Rede de Cursinhos Comunitários da Uneafro Brasil 
oferece 2 mil vagas em cursinhos preparatórios para 
vestibulares, enem e concursos públicos, em 35 
pontos de atendimento, nos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Os cursos são gratuitos e destinados a 
jovens e adultos da comunidade negra e moradores de 
periferias como um todo.

As aulas acontecem em espaços comunitários, com 
professores bem preparados e muito comprometidos 
com causas sociais. O serviço é totalmente gratuito.
Em 10 anos de atuação, a Uneafro já atendeu mais de 
15 mil estudantes e centenas chegaram à 
Universidade, passaram em concursos ou alcançaram 
novas oportunidades de trabalho e renda.

Quer estudar? Faça sua inscrição em: 
http://uneafrobrasil.org/
Você pode ser professor voluntário ou colaborar de 
diversas outras maneiras: 
http://uneafrobrasil.org/portfolio/colabore-faca-part
e-lute-junte-se-a-uneafro-brasil/

Seja aluno da UNEAFRO! TURMAS 2020 
INSCRIÇÕES

ABERTAS 

TURMAS 2020 
INSCRIÇÕES

ABERTAS 



IDENTIDADE02

Por:  Victor Siqueira Serra Prof de sociologia do Núcleo Luz Uneafro | Agente da Pastoral Carcerária e colaborador da Frente Estadual pelo Desencarceramento

Por:  Coalizão Negra por Direitos

Há alguns anos, um conjunto de movimentos sociais, 
ONGs, institutos de pesquisa e pastorais que atuam e 
pensam questões relativas à segurança pública, 
violência, prisões e aprisionamento se articulam pela 
Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Essa 
mobilização nacional é uma tentativa de aproximar as 
diferentes experiências que acontecem ao redor do 
país, de fortalecer os movimentos de resistência ao 
genocídio e encarceramento em massa das 
populações pobres e periféricas – em sua maioria 
negras. A Agenda Nacional elaborou materiais 
impressos, campanhas nacionais (que envolvem desde 
projetos legislativos até ações diretas nas ruas) e se 
desdobrou em Frentes Estaduais que auxiliam na 
articulação de movimentos locais e regionais. A 
Frente Estadual pelo Desencarceramento de São 
Paulo surgiu em 2018, junto a movimentos de luta 
por moradia e coletivos que atuam em prisões.
Quando cheguei a São Paulo no início de 2019, já 
com alguns anos de trabalhos e lutas em prisões no 
interior do estado, fui acolhido pela Frente Estadual 
pelo Desencarceramento, me tornei agente da 
Pastoral Carcerária e professor de sociologia da 
Uneafro no Núcleo Luz – Laura Vermont. Ao longo 
do ano, se fortaleceu minha convicção de que a luta 
contra a criminalização da pobreza, contra as balas e 
as grades que só acertam corpos pobres e periféricos, 

marcados pela raça, pelo gênero e pela sexualidade, 
exige um conjunto bastante amplo de estratégias de 
luta. Convicção de que o abolicionismo penal, essa 
noção tão mal compreendida de que podemos lidar de 
outra forma com nossos problemas e conflitos, sem 
ser através de dor, medo, vingança ou castigo, 
caminha lado a lado com a educação popular. Nos 
cursinhos populares, nas redes de ensino, saúde e 
assistência, nas ONGs e institutos de pesquisa, nas 
prisões, no churrasco no fim de semana e na fila do 
pão.
É nesse sentido que a Frente Estadual pelo 
Desencarceramento de São Paulo passou a organizar 
formações abertas, aulas públicas e panfletagens. 
Para que ninguém pense que existe uma prisão 
política. Nem que é possível usar as armas do sistema 
de justiça criminal para ferir os poderosos que o 
controlam. Toda prisão é uma prisão política porque 
aprisionar é somente uma das muitas respostas que 
podemos dar enquanto sociedade. Porque o Brasil 
tem a terceira maior população prisional do planeta, 
uma das maiores taxas de homicídio (e suicídio) do 
planeta e o aumento desenfreado do aprisionamento 
nas últimas décadas não diminuiu a violência. Porque 
de todas as mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, 
a maioria é composta por gente pobre e preta, pouco 
alfabetizada e profissionalizada, com trajetórias de 

vida de muita dor e desemprego, que recorre a furtos 
e roubos ou ao pequeno varejo de tráfico de drogas 
para sobreviver. Porque dentre as mais de 800 mil 
pessoas presas no Brasil, não estão os responsáveis 
pela escravização e tráfico de pessoas, pelos grandes 
crimes ambientais, pelo tráfico de drogas e armas nas 
fronteiras, pela lavagem de dinheiro das grandes 
corporações que lucram com o sofrimento do nosso 
povo.
O abolicionismo penal é urgente e é questão de 
sobrevivência. Embora esteja agora concentrado nas 
mãos de acadêmicos brancos engravatados, é uma 
construção histórica de luta das quebradas, das 
favelas, de quem sente na pele o estado mínimo de 
educação e saúde e o estado máximo de polícia e 
morte. O abolicionismo penal anda de mãos dadas 
com a educação popular porque somente quando 
estivermos conscientes das estruturas que nos 
esmagam poderemos destruí-las para construir 
outras. Sou abolicionista e educador porque acredito 
em um outro mundo, em outros jeitos de viver. Como 
bem disse Suzane Jardim na última formação, 
realizada dia 13 de novembro na Casa de Oração do 
Povo de Rua, a luta continua até que estejamos todos 
lá, marretando os muros da última prisão.
POR UM MUNDO SEM CÁRCERES!

NOTA PÚBLICA: MASSACRE EM PARAISÓPOLIS:
NÃO FOI ACIDENTE. É GENOCÍDIO!

Abolicionismo penal e educação popular

Com profundo pesar, solidariedade e respeito aos 
familiares das vítimas de Paraisópolis, denunciamos a 
violência policial e a responsabilização do Estado 
brasileiro diante das 9 mortes e de todos os jovens 
feridos enquanto exerciam seu direito ao lazer e à 
cultura, em um baile funk, na madrugada de primeiro 
de dezembro, na zona sul de São Paulo.
Meninas e meninos foram encurralados pela polícia 
militar, que disparava armas de gás lacrimogêneo, 
balas de borracha e distribuía garrafadas, coronhadas, 
socos e pontapés. Morreram, como decorrência da 
ação policial: Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos de 
idade; Bruno Gabriel dos Santos, de 22 anos; Eduardo 
Silva, de 21 anos; Denys Henrique Quirino da Silva, 
de 16 anos; Mateus dos Santos Costa, de 23 anos; 
Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos 7; Gabriel Rogério 
de Moraes, de 20 anos; Dennys Guilherme dos 
Santos Franca, de 16 anos e Luara Victoria de 
Oliveira, 18 anos. Jovens negros, em sua maioria.

Ações policiais de repressão a bailes funk têm sido 
frequentes. No início de novembro, uma jovem de 16 
anos perdeu o olho ao ser atingida por bala de 
borracha durante a dispersão de um baile em 
Guaianazes, na zona leste. No mês de setembro, a 
PM paulista apreendeu 75 veículos de frequentadores 
de um pancadão na região de Itaquera, também na 
zona leste, quando uma pessoa foi detida. Há um ano, 
três pessoas morreram pisoteadas no bairro dos 
Pimentas, em Guarulhos. Em 2017, oito pessoas 
foram baleadas pela ação da mesma polícia em um 
baile funk, na cidade de Osasco, região metropolitana 
de São Paulo. Não é possível, portanto, nomear tais 
ações táticas e violentas como acidente, tumulto, 
confusão ou incidente.
Exigimos investigação imediata e isenta dos 
assassinatos em Paraisópolis, além de proteção a 
familiares e testemunhas do caso. É dever do Estado 
garantir segurança e proteção a todas as pessoas, e 
inaceitável que provoque, também com repressão e 

criminalização aos bailes funks, o genocídio da 
juventude negra. Vale lembrar que o direito social ao 
lazer e à cultura está assegurado na Constituição e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
As ações da polícia militar são responsabilidade direta 
do governador. Se há ações violentas contínuas, 
apesar de nossas denúncias, estas devem ser 
entendidas como ações deliberadas, logo, orientadas 
e autorizadas pelo seu comando maior, o governador 
João Dória, que deve ser imediatamente 
responsabilizado. Na campanha eleitoral de 2018, 
João Dória afirmou que a partir de primeiro de janeiro 
de 2019, a polícia militar atiraria para matar.

foto: Solon Neto
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Entre 29 e 30 de novembro, aproximadamente mil 
pessoas reuniram-se na Ocupação 9 de Julho, em São 
Paulo, onde está um dos 32 núcleos da Uneafro, para 
participar do I Encontro Internacional da Coalizão 
Negra por Direitos. Com a presença de 90 lideranças 
do movimento negro de todo o Brasil, além de 14 
militantes internacionais, da Colômbia, África do Sul, 
Equador, Estados Unidos, Reino Unido e Togo, quatro 
mesas de debate e seis rodas de conversa ampliaram 
as análises sobre temas que afetam os direitos da 
população negra, com o objetivo de unir a agenda 
global das lutas contra o racismo e o genocídio negro.
Ao longo de 2019, representantes das entidades que 
compõem a Coalizão estiveram no Congresso 
Nacional para reuniões e audiências públicas com o 
presidente do Senado, senadoras e senadores, o 
presidente da Câmara, deputadas, deputados. A cada 
ocasião, foram entregues notas técnicas, cartas e 
documentos produzidos pelo grupo. Veja abaixo um 
resumo das ações realizadas durante o  ano. 

Enegrecendo Brasília
Em março representantes da Coalizão conseguiram 
com que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo 
Maia, se comprometesse a barrar a tramitação de 
qualquer projeto de lei de revogação de cotas raciais 
em universidades;
em junho, saíram do Senado Federal com a garantia 
de que o Pacote Moro não seria votado sem um 
amplo debate com a sociedade.;
entre abril e agosto, participamos  do Grupo de 
Trabalho - Legislação Penal e Processual Penal da 
Câmara Federal, responsável por analisar o pacote 
genocida de Sergio Moro;
em Iniciativa conjunta com parlamentares negras e 

negros, participamos da proposição do Projeto de Lei 
5.885/2019 de enfrentamento ao racismo 
institucional na administração na esfera pública;
estivemos (e permanecemos) em luta constante para 
barrar Articulações contra o Acordo de Salvaguardas 
Tecnológicas Brasil-Estados Unidos, em defesa da 
população quilombola  de Alcântara. 

Articulações Internacionais
Denunciamos os aspectos genocidas do Pacote 
Anticrime de Sergio Moro e as ameaças aos direitos 
da população negra à  Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), em Kingston, Jamaica;
representantes da Coalizão estiveram  no 
Congressional Black Caucus (CBC), Washington 
DC, reunião anual de congressistas afro-americanos 
de todos os partidos, unidos em torno das pautas de 
interesse da população negra nos Estados Unidos;
participação na reunião do Alto Comissariado da 
ONU para Direitos Humanos (ACNUDH), em 
Genebra, na Suíça.;
proposição de participação em agendas paralelas à 
Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Estados 
Unidos; UA). 
presença no 173º Período de Sessões da CIDH, em 
Washington, D.C. em diálogo com a Comissária 
Antonia Urrejola, relatora para o Brasil da comissão, 
para entrega de documento pedindo que a CIDH se 
manifeste junto ao Congresso Nacional brasileiro 
sobre os riscos da aprovação do pacote Moro e dos 
decretos de armamento.
participação, em Berlim, alemanha, do encontro 
"Brasil: Atores sociais em resistência", tendo como 
pauta principal o acordo de Livre Comércio entre o 

Mercosul e  a União Europeia;
em Bruxelas, Bélgica, participação na Conferência 
“PARE O ACORDO UNIÃO 
EUROPEIA-MERCOSUL: Por agricultura, 
empregos e meio ambiente”, com objetivo de incluir 
cláusulas de defesa dos direitos da população negra 
brasileira no acordo Mercosul-União Europeia.
Encontro com Angela Davis em São Paulo, no mês de 
outubro, resultando em apoio da ativista na agenda 
internacional da Coalizão. 

Debate com representante da CIDH em São Paulo, 
encontros amplos em Salvador e Rio de Janeiro.
Também ocupamos as ruas: representantes e faixas da 
Coalizão na Marcha das mulheres negras em São 
Paulo e Belém, em atividades do Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha no Rio 
de Janeiro.  Ato público por Ágatha Félix, pela vida e 
contra o genocídio negro em São Paulo., Ato Público 
“Massacre de Paraisópolis: Não foi acidente. É 
Genocídio!” em frente à Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo, quando também protocolamos  
9 ofícios em órgãos públicos de segurança nacionais e 
2 em órgãos internacionais exigindo a apuração isenta 
da ação do Estado, e a imediata alteração de conduta 
da polícia militar. 

Em nossas redes: promovemos tuitaços em dias 
estratégicos em defesa do povo negro de Alcântara e 
contra o pacote genocida de Sergio Moro.

Fala Coalizão! 
COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS FINALIZA 2019 COM ARTICU LAÇÕES 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONTRA O GENOCÍDIO NEGRO

NOSSA HOMENAGEM AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA UNEAFRO

@coalizaonegrapordireitos

@coalizaonegra@coalizaonegra 

Núcleo Jurema de 
Guarulhos

Pedro L. P. Cabral, 
Professor de Matemática 

- Núcleo “Luiza Mahin” de 
São José dos Campos

Cinthia Marcondes, 
Professora de Artes - 

Núcleo “Luiza Mahin” de 
São José dos Campos

Renata Fraga Cardoso, 
Professora de Química - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

Paula Decot Galgano, 
Professora de Química - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

Mariana Castro Teixeira, 
Professora de História - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

Camila C. A. B. (Leona), 
Professora de Português - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

foto: Zalika Produções
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Maria Lúcia. N. Silva, Prof. 
de Literatura e Redação - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

Maria Morena M. de 
Melo, Prof. de História - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos

Lara Navarro, Professora 
de Biologia - Núcleo 

“Luiza Mahin” de São José 
dos Campos

Fernando Alves, Professor 
de Atualidades - Núcleo 

“Luiza Mahin” de São José 
dos Campos

Claudinei Corrêa, 
Coordenador do Núcleo - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos
Victor Serra, professor de 

Sociologia -  Núcleo 
“Laura Vermont” da Luz

Phillip, prof. de História da 
África -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Ivo Yoga, professor de 
literatura -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Erivaldo, professor de 
Geografia -  Núcleo 

“Laura Vermont” da Luz

Marília, professora de 
Matemática -  Núcleo 

“Laura Vermont” da Luz

Raquel, professora de 
Redação -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Juliana, professora de 
História -  Núcleo Rosa 

Parks

Fabio e Juliana, prof. de 
Física e Matemática -  

Núcleo Rosa Parks

Marcos, professor de 
Literatura -  Núcleo Rosa 

Parks

Adriano, professor de 
Atualidades -  Núcleo 

Rosa Parks

Elaine, professora de 
Linguagens -  Núcleo Rosa 

Parks

Anderson Alck, professor 
de Redação e Gramática -  

Núcleo Rosa Parks

Bruna, professora de 
Física -  Núcleo Rosa 

Parks

Coordenadores -  Núcleo 
Rosa Parks

Diogo, professor de 
Filosofia -  Núcleo Rosa 

Parks

Jane, professora de inglês 
-  Núcleo Rosa Parks

Neline e Marcela, prof. de 
Química e História Geral -  

Núcleo Rosa Parks

Professor Vilar, de 
História Geral 2 -  Núcleo 

Rosa Parks

Valeria, professora de 
Sociologia -  Núcleo Rosa 

Parks

Jonata Pereira, professor 
de Matemática -  Núcleo 

Rosa Parks

Martins, professor de 
Geografia -  Núcleo 
Pagode na disciplina

Julia, professora de 
Literatura -  Núcleo 
Pagode na disciplina

Renata, professora de 
Gramática -  Núcleo 
Pagode na disciplina

Ricardo Branco, prof. de 
Geografia do Brasil e 

Geral e História Geral -  
Núcleo Antônio Candeia

Ilma, professora de 
Filosofia -  Núcleo Pagode 

na disciplina

Marco Antonio, Prof. de 
História Geral -  Núcleo 

Pagode na disciplina

Sandra, professora de 
Sociologia -  Núcleo 
Pagode na disciplina

Leandro, prof. de 
Formação Política e 
História da África -  
Núcleo Pagode na 

disciplina

Antonio Carlos Mori, prof. 
de Matemática -  Núcleo 

Pagode na disciplina

André Luiz Machado, 
professor de Matemática -  
Núcleo Antônio Candeia

Kharyna Rodrigues, 
professora de Física -  

Núcleo Antônio Candeia

Lidyane Stephane da Silva 
Barros, prof. de Química -  
Núcleo Antônio Candeia

Juliana Donegá, 
professora de Inglês -  

Núcleo Antônio Candeia

Fiori Esaú Ferrari, 
professor de Literatura -  
Núcleo Antônio Candeia

Lilian Rocha de Oliveira, 
professora de Biologia -  

Núcleo Antônio Candeia

Thiago, professor de 
História do Brasil -  

Núcleo Antônio Candeia

Eliane, professora de 
Biologia -  Núcleo Jurema 

de Guarulhos

Samara Sosthness, prof. 
de Biologia -  Núcleo 

“Laura Vermont” da Luz

João Pedro, prof. de 
História -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Anderson Alk, prof. de 
Gramática -  Núcleo 

“Laura Vermont” da Luz

Andreas Paiva, prof. de 
Física -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Vitor, professor de 
Biologia -  Núcleo “Laura 

Vermont” da Luz

Family Nóbrega, pedagoga 
-  Núcleo “Laura 
Vermont” da Luz

Grace Santana Teófilo - 
Núcleo “Luiza Mahin” de 

São José dos Campos
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Fabiana, professora de 
História -  Núcleo Jurema 

de Guarulhos

Ju, professora de 
Geografia -  Núcleo 

Jurema de Guarulhos

Carol, professora de 
Filosofia -  Núcleo Jurema 

de Guarulhos

Veruschka, prof. de 
Atualidades -  Núcleo 
Jurema de Guarulhos

Maurício, prof. de História 
do Brasil -  Núcleo Jurema 

de Guarulhos

Antonio, professor de 
Biologia -  Núcleo Jurema 

de Guarulhos

Maleka, prof. de 
Matemática -  Núcleo 
Jurema de Guarulhos

Henrique, prof. História 
da África -  Núcleo 

Jurema de Guarulhos

Amanda de Faria Santos e 
Rullian César Ribeiro, 

Prof. de Biologia -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Thiago Da Hora, Coord. e 
Prof. de Filosofia -  
Núcleo Conceição 

Evaristo

Rafael Lodo, Professor de 
Geografia -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Eliane, Coordenadora e 
Prof. de Artes -  Núcleo 

Conceição Evaristo

Jonatha de Almeida, Prof. 
de Inglês -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Micael Renan Firme, 
Coord. e Prof. de 

Matemática -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Vanda Lodo, Professora de 
Gramática -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Nancy, prof. de Língua 
Portuguesa -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Eduardo, Professor de 
Química -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Everton, Professor de 
Matemática -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Diego, Professor de 
História -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Bruno, Professor de Física 
-  Núcleo Ocupação Nove 

de Julho

Militão, Professor de 
Filosofia -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Tomaz, professor de 
Literatura -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Zé Henrique, Coord. e 
Prof. Química -  Núcleo 
Ocupação Nove de Julho

Kelly, Professora de Inglês 
-  Núcleo Ocupação Nove 

de Julho

Raquel Setz, Professora de 
Redação -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Alexandre, Professor de 
Geografia -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Bruno, Professor de 
Química -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Magda Isabel, Professora 
de Sociologia -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Claudio, Prof. de História 
da África -  Núcleo 

Ocupação Nove de Julho

Ramon Dantas, Prof. de 
Matemática -  Núcleo de 

Mogi das Cruzes

Lucas Landin, Prof. de 
Atualidades-  Núcleos “A 

educação liberta” e 
“Marielle Vive” 

Veronica Viana, prof. de 
Gramática e Redação -  
Núcleos “A educação 

liberta” e “Marielle Vive” 

Igor Santos, professor de 
História do Brasil -  

Núcleos “A educação 
liberta” e “Marielle Vive” 

Ronimar Brito, professor 
de História Geral -  

Núcleos “A educação 
liberta” e “Marielle Vive” 

Fernando Medeiros, 
professor de Física -  

Núcleos “A educação 
liberta” e “Marielle Vive” 

Rodrigo Araújo, professor 
de Biologia -  Núcleos “A 

educação liberta” e 
“Marielle Vive” 

Arlene dos Santos, prof. 
de História do Brasil -  
Núcleos “A educação 

liberta” e “Marielle Vive” 

Davidson Nilson, prof. de 
Matemática -  Núcleos “A 

educação liberta” e 
“Marielle Vive” 

Vagner Souza e Jonathan 
Oliveira, prof. de Química 
e Matemática -  Núcleos 

“A educação liberta” e 
“Marielle Vive” 

Vinicius, Professor de 
História -  Núcleo 

Conceição Evaristo

Cida, Professora de 
História -  Núcleo 

Conceição Evaristo

Natália, Professora de 
Redação -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Fábio  Ribeiro, Prof. de 
Química -  Núcleo 
Conceição Evaristo

Thiago, prof. Sociologia e 
Direitos Humanos -  
Núcleo Jurema de 

Guarulhos

Marta Batista, Coord. e 
Prof. de Matemática -   

PVP Bom Pastor

Pablo, Professor de 
Redação -   PVP Bom 

Pastor

Flávia, Professora de 
Português -   PVP Bom 

Pastor

Guilherme Antunes, 
Professor História -   PVP 

Bom Pastor

Juliana Cândido, prof. de 
Sociologia e Filosofia -   

PVP Bom Pastor
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uneafro na rua

O dia e mês da consciência negra ainda é 
questionado de diversas formas em nossa 
sociedade, seja nas conversas informais e 
memes (quem nunca ouviu aquele 
papinho de consciência humana?), seja 
pelo poder público, como já vimos em 
propostas como a do vereador Fernando 
Holiday, em 2017, de extinguir o dia em 
São Paulo, até a mais recente do prefeito 
de Guarulhos, Guti, de modificar a data 
da celebração por motivos racistas 
disfarçados de comerciais, desfigurando 
nossa luta e a memória de resistência do 
quilombo de Palmares contra a 
escravidão. Como tudo referente ao 
nosso povo, esse momento de debates, 
lutas e reflexão está sempre ameaçado 
pela branquitude neoescravista que ocupa 
o poder!

Falar sobre escravidão, suas 
consequências e a necessidade de 
reparação histórica para nosso povo, 
ainda é um tabu em nossa sociedade, 
apesar dos avanços dos últimos anos, com 
a chegada de muitos dos nossos à 
universidade graças às cotas raciais. Com 
uma abolição assinada em lei de somente 
um artigo, sem previsão nenhuma de 
políticas para os nossos e ideias 
equivocadas de que somos uma sociedade 
tolerante e democrática porque 
miscigenada, a regra é silenciar sobre o 
assunto, como se a escravidão nunca 
tivesse existido. Página virada. Só que 
não! Possuímos um racismo estrutural 
vigente no país em todas as relações 
sociais, econômicas e de Estado que 
distribui violência, mortes e falta de 
oportunidades entre os nossos. 

Diante disso, não vemos outra saída que 
não denunciar essa realidade e organizar 
nossos núcleos de educação popular para 
colocar nossa juventude preta e periférica 
nos espaços de poder. Para além disso, 
nossas coordenadoras e coordenadores, 
formados nessa luta e na nossa leitura do 
conhecimento científico, dados de 
Estado, comunitários e experiência de 
vida, circulam pelas quebradas da grande 
São Paulo o ano todo e nas batalhas do 
Novembro Negro, debatendo o racismo 
estrutural com profissionais de diversas 
áreas como serviço social, direito, 
docência e estudantes que exercitam e 
identificam em nossas conversas em roda 
as chagas da falsa abolição em seu dia a 
dia. A seguir temos alguns registros 
desses momentos no último novembro:

DEBATER E EDUCAR SOBRE O RACISMO
ESTRUTURAL A TODO TEMPO E NO MÊS
DA CONSCIÊNCIA NEGRA: NOSSA TAREFA!

Por Adriano Sousa (Uneafro Ilda Martins/Fazenda da Juta – ZL)

NOSSA HOMENAGEM AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA UNEAFRO

Wellington Lopes, Uneafro IX 
de Agosto, I Fórum de Cultura 

Afro e Indígena,  FATEC- 
Itaquaquecetuba – 14/11/2019

Wellington Lopes, Uneafro IX 
de Agosto, I Fórum de Cultura 

Afro e Indígena,  FATEC- 
Itaquaquecetuba – 14/11/2019

Tatiane Menezes, prof. de 
Filosofia -  Núcleo 

Quilombaque

Silvério Netto, prof. de 
Educação Física-  Núcleo 

Quilombaque

Val Rosado, professora de 
Matemática -  Núcleo 

Quilombaque

Bruna Macedo, professora 
de Biologia -  Núcleo 

Quilombaque

Marcos Nunes, professor 
de Inglês -  Núcleo 

Quilombaque

Alessandra Roldão, prof. 
de Língua Portuguesa -  
Núcleo Quilombaque

Almir Moreira, professor 
de Geografia -  Núcleo 

Quilombaque

Guiniver Santos, 
professora de Artes -  
Núcleo Quilombaque

Marcelo Lima, professor 
de História-  Núcleo 

Quilombaque

Fernanda Nascimento, 
professora de Física -  
Núcleo Quilombaque

Paulo Perê, professor de 
Sociologia -  Núcleo 

Quilombaque

Thaís Santos, coord. e 
prof. de Química -  

Núcleo Quilombaque

Priscila, professora de 
Biologia  -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá

Gleyson, professor de 
Artes -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá
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Fabiana e Maurício D’ Castro, 
Núcleo Jurema (Guarulhos), 

Escola Estadual Dona Belinha, 
Vila Galvão em Guarulhos. 

Debate sobre Racismo 
Estrutural com alunos do 
Ensino Fundamental II. 

19/11/2019

Mayra Ribeiro e Carlos 
Pinheiro, Núcleo Luz Laura 
Vermont, em debate sobre 

racismo estrutural na semana 
da consciência negra,  ETEC 

Santa Efigênia

Mayra Ribeiro, Núcleo Luz 
Laura Vermont – Roda de 
Conversa sobre alienação 
parental – CDCM Casa 
Anastácia – Cidade Tiradentes

Kaicaro Viviane, aluna guarani 
do Núcleo Luz Laura Vermont 
- Aula Afroindígena,  CDCM 

Casa Anastácia, Cidade 
Tiradentes em 19/11/2019.

Debate sobre Racismo 
Estrutural com alunos do 

Ensino Fundamental II

NOSSA HOMENAGEM AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA UNEAFRO

^

Mayra Ribeiro, Núcleo Luz 
Laura Vermont – Roda de 
Conversa sobre alienação 
parental – CDCM Casa 

Anastácia – Cidade Tiradentes

Adriano Sousa, Núcleo Ilda 
Matirns – Debate Sobre 

Racismo Institucional e Sistema 
de Justiça – Escola da 

Defensoria Pública (Itaquera), 
dia 22/11/2019

Espaço Koinoina – Carlos Pinheiro, Nucleo Luz Laura Vermont 
– debate sobre racismo estrutural e HIV. Sé

Maurício D’ Melo, Núcleo 
Jurema (Guarulhos) – Escola 

Estadual Cantideo Sampaio em 
Guarulhos. Debate sobre 
racismo estrututral com 

estudantes do ensino 
fundamental II. Dia 22/11/2019.

Anderson, professor de 
Filosofia -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá

Henrique, prof. de 
Redação e Sociologia -  
Núcleo “XI de Agosto”

Chris, prof. de Física e 
Matemática -  Núcleo “XI 

de Agosto” de Poá

Karina, prof. de Química e 
Matemática -  Núcleo “XI 

de Agosto” de Poá

Lucas, professor de 
História -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá

Aline, prof. de Geografia -  
Núcleo “XI de Agosto” de 

Poá

Wellington, prof. de 
Sociologia -  Núcleo “XI 

de Agosto” de Poá

Carol, professora de 
História -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá

Leonardo, professor de 
Filosofia -  Núcleo “XI de 

Agosto” de Poá

Juca Mendes, Assistente 
social -  Núcleo Tia Jura 

PMMR (S.B.Campo)

José, Assistente Social -  
Núcleo Tia Jura PMMR 

(S.B.Campo)

Raquel, Psicóloga -  
Núcleo Tia Jura PMMR 

(S.B.Campo)

Cristian Boragan, prof. de 
Inglês -  Núcleo Tia Jura 

PMMR (S.B.Campo)

Mateus Taj, prof. de 
Geografia e Formação 

Política  -  Núcleo Tia Jura
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AULAS DE INGLÊS, ESPANHOL E YOGA
NO CENTRO DE SÃO PAULO

O núcleo "Luz" da Uneafro oferece aulas semanais de 
inglês e espanhol, às sextas-feiras das 19h às 22h. A 
orientação de estudos acontece às terças-feiras, às 20h. O 
núcleo também oferece aulas de yoga, quinzenalmente, às 
19h. 
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

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 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: 285.078-8-
Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72
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A página da 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!

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!

16° Marcha da consciência Negra 2019 Kizomba da Uneafro - 10 anos
Ocupação 9 de Julho

MC Kric Cruz - Do corpo 
marginal ao corpo político

Abolicionismo penal é coisa de 
branco... né?

Suzane Jardim
Abolicionismo Penal

Adriano Souza
Reflexão na Consciência Negra

O professsor Adriano, do núcleo Rosa Parks, ministrará o curso "Sujeitos 
Históricos da Urbanização de Bairros Periféricos de São Paulo 

(1940-2019)" no USP-Escola. O USP-Escola é um importante 
momento de troca de saberes acadêmicos e escolares e já está em sua 19ª 

Edição. O curso ocorrerá entre 13 e 17/01/2020.

Local: Faculdade de Saúde Pública da USP. Próximo ao Metrô Clínicas. 
Confiram todos os cursos. Há diversas áreas e abordagens do 

conhecimento!

Mais informações em: 
https://uspescolaencontro.wixsite.com/encontrouspescola

Na Região Metropolitana de São Paulo

No Brasil

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO


