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Periferia é periferia em qualquer lugar: Na luta contra o Covid-19
Por: Wellington Lopes
Quem nunca se deparou nas análises de cultura pop,
cinéfila, dos filmes e séries, com o apocalipse zumbi?
Quem nunca se deparou com a conclusão catastrófica
de um fim inevitável das pessoas mais pobres, doentes,
que tinham menos acesso a formas de sobrevivência à
proliferação de vírus fatais?
A gente sente tanto medo o tempo todo que parece
que lutamos a vida toda contra epidemias destrutivas,
para contar histórias diferentes. Estamos sempre
fazendo isso, nos contando e vendo histórias. Histórias
de nós e dos outros, é o que nos move.
Com isso, podemos imaginar juntos esse movimento.
Imagine que todas as pessoas estão conectadas de
alguma maneira: quando uma se move, todas devem
se mover. Mas as desigualdades socioeconômicas,
espaciais, raciais, de gênero e etc, fazem com que
algumas pessoas tenham movimentos limitados na

Coordenador do Núcleo XI de Agosto - Poá

sociedade para que outras tenham mais liberdade.

epidêmico quanto muitas crises e doenças.

Isso significa que num momento marcado por uma
crise econômica e de saúde global, em que se pede
para que as pessoas não saiam de casa pela saúde
individual e coletiva, ao mesmo tempo, grupos imensos
de pessoas estão desautorizadas a parar de trabalhar
pela “saúde econômica” do país. O que nos impõe a
dizer algo repetitivo: o modelo econômico em que
vivemos é violento porque prioriza o consumo, o lucro,
a propriedade, mas não a vida e os direitos humanos,
sobretudo das pessoas pretas. A saída dos médicos
cubanos, durante o primeiro ano do atual governo, que
atuavam em áreas de maiorias negras, com alto níveis
de vulnerabilidade social no Brasil, é um exemplo.

A pandemia, causada pelo COVID-19, trazida para o
Brasil pela classe média branca, e as medidas apontadas
de redução da jornada de trabalho com redução
salarial, apontam que a “quebrada” está por sua própria
conta. Com tudo que acontece nas quebradas, favelas
e periferias, aprendi quase tudo que eu sei sobre a vida:
sobre amor, perda, raiva, coragem, tristeza e fé no
“fundão da Leste”. Vamos aprender a lidar com toda
essa crise.

Naturalizam o discurso de que a periferia é acostumada
com crises econômicas e desemprego, com as drogas,
o crime, a violência. Tudo isso sendo tão nocivo e

No meio da floresta de pedra, das casas como flores de
alvenaria, das ruas como o curso dos rios... Eu acredito
que mesmo na dor do impacto dessa crise, vamos
superar com solidariedade esse momento.
Muita fé, muito amor, muita saúde e vida longa com
prosperidade para nós.

Uneafro e outras organizações articulam CAMPANHA PARA
ENFRENTAMENTO DO GENOCÍDIO PELO COVID-19 em territórios
periféricos
Por: Jéssica Ferreira
Mesmo em cenário epidêmico, os territórios periféricos
continuam sendo negligenciados, tendo as condições
e oportunidades de serviços públicos negadas e não
especificados nas medidas de contenção de risco
pelo Estado. A lógica da seletividade, do matar ou
deixar morrer, sobretudo da população negra, aqui se
manifesta enquanto ferramenta de aprofundamento
do genocídio. Ao risco que comunidades negras estão
submetidas em serem vítimas do covid-19, e às mortes
que produzidas nas comunidades pobres de todo país,
chamamos de GENOCÍDIO.
Contudo, atuante em 31 bairros periféricos dos
estados de SP e RJ, a Uneafro paralisa as aulas em seus
núcleos de educação popular e se coloca na articulação
por minimizar as consequências do desemprego, do
desamparo e da discriminação racial que acometem

as famílias mais pobres desses territórios. A primeira
etapa da campanha “Enfrentar o genocídio pelo
COVID-19 - Apoio às periferias onde a Uneafro atua”
contou com a colaboração de 328 apoiadores/as, e
com a arrecadação de 50 mil reais, atendendo 241
famílias com a compra de alimentos e kits de higiene
para cuidados com o Covid-19. Dando sequência, a
2ª Etapa da Campanha, “Enfrentar o genocídio pelo
COVID-19 - Apoio à territórios periféricos de SP e
RJ”, expande o alcance e tem por intuito ajudar 500
famílias negras e periféricas em ação conjunta aos
movimentos: Rede UBUNTU, AMPARAR, Ong
Herdeiros Humanísticos, Batalha do Paraisópolis e
Comunidade Evangélica Voz que Prega no Deserto,
de Heliópolis.
Nossa mobilização é urgente, e por nós. Não há

quarentena sem o direito à condições mínimas de
existência!

2ª Etapa da Campanha: “Enfrentar o genocídio pelo
COVID-19 - Apoio à territórios periféricos de SP e
RJ”
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Fala coalizão!
@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

Nota da Coalizão Negra Por Direitos sobre a Covid 19

Estamos às portas de uma grave crise, com o
acelerado avanço do COVID-19, que vitimará grandes
contingentes populacionais, desestruturará cadeias
produtivas e mergulhará as economias num caos sem
precedentes em todo o planeta.
No Brasil, as medidas até agora implementadas pelos
governos não alcançam a maioria da população,
sobretudo a população negra. Grupos sociais já
vulneráveis devido às desigualdades raciais; sem água

potável, alimentação, esgotamento sanitário, coleta
de lixo adequada, em condições de trabalho precárias,
serão os primeiros a morrer.
O Coronavírus é uma oportunidade para as elites globais
de implantação radical do genocídio. Abandonando as
populações indesejáveis, aglomeradas em estruturas
habitacionais degradadas nas periferias das grandes
metrópoles, em benefício da classe média branca dos
países do centro econômico e político.

2ª Etapa da Campanha:
“Enfrentar o genocídio
pelo COVID-19 - Apoio à
territórios periféricos de SP e
RJ”

Massacre de Paraisópolis e violência policial do Rio de Janeiro são
denunciados na OEA

Por: Caio Chagas

Em 6 de março, representantes da Coalizão Negra
por Direitos participaram do 175° período de sessões
do CIDH em Porto Príncipe no Haiti. Durante a
comissão foram abordados temas como o genocídio
da população negra, ações da polícia militar como o
Massacre de Paraisópolis em São Paulo e a política de
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
Anteriormente, no ano de 2019, a Coalizão Negra por
Direitos denunciou ao órgão, em Kingston, na Jamaica,
o projeto de segurança pública do ministro da Justiça,
Sérgio Moro, conhecido como “Pacote Anticrime” e

o projeto de Jair Bolsonaro em defesa da liberação da
posse e do porte de armas de fogo.
Este ano a comitiva foi composta por Rosilene
Torquato, liderança da Baixada Fluminense do Rio
de Janeiro e dos Agentes Pastorais Negros; Glória
Maria, Produtora Cultural na Batalha do Paraisópolis;
Fernanda Garcia, irmã de uma das vítimas da chacina
em Paraisópolis; Douglas Belchior, da Uneafro Brasil;
e Scheila Carvalho, advogada e Defensora de Direitos
Humanos.

Coalizão Negra Por Direitos lança carta com proposições ao povo brasileiro
A historiadora Wania Sant’Anna participou do “Debate
da Revisão de Meio-Termo da Década Internacional
para as pessoas afrodescendentes” representando
a Coalizão Negra Por Direitos, na ONU, em 13 de
Março.

Nacional influenciam ataques a religiões de matriz
africana “Estamos enfrentando incêndios intencionais,
depredação de seus locais sagrados, entre outras
ameaças. Isso nos mostra a incapacidade do Estado de
proteger esse grupo do ódio religioso e do racismo.”

O apelo feito à comunidade internacional buscou apoio
no combate ao genocídio negro em curso, aos ataques
às religiões de matriz africana e a falta de políticas para a
comunidade quilombola. “‘A comunidade internacional
reconhece as violações de direitos humanos em curso
no Brasil”, apresentou Wania

“Diante da agenda apresentada, a Coalizão Negra por
Direitos, representando mais de 100 entidades do
movimento negro brasileiro, adverte a comunidade
internacional que se somem à luta contra o racismo
no Brasil como a estratégia de manter o legado da
Conferência de Durban e reverenciar a memória de
todos os africanos, homens e mulheres, submetidos à
escravidão por quatro séculos“, concluiu.

Segundo ela, o forte lobby de líderes evangélicos
fundamentalistas no Executivo e no Congresso

Por: Caio Chagas
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Maria Firmina dos Reis

MELANCOLIA

Publicado originalmente no “Eco da Juventude”, 14/5/1865, número 23, página 8 (página
184 do ano), segunda coluna.

Oh! se eu morresse no cair da
tarde,
De tarde amena, quando a lua
vem
Chovendo prata sobre o liso
mar,
Trajando as vestes, qu’a pureza
tem.
Então talvez eu merecesse
afetos,
Desses qu’apenas alcancei
sonhando;
Talvez um pranto bem sentido,
e triste,
Meu frio rosto rociasse
brando.
A ti poeta ─ mais te vale a
morte
Na flor da vida ─ a sepultura,
os céus!
Quem sofre a terra te
compreende as dores?
Teus sofrimentos, quem
compreende? Deus!
Sim, venha a morte libertarme, amiga
Da triste vida, qu’a ninguém
comove…
Bem-vinda sejas ─ teu palor
me agrada,
E a crua foice, que tua destra
move.
E tu sepulcro, ─ tu gélido, e
negro,
Eu te saúdo, oh! companheiro

nu!
Talvez meus cantos te
penetrem o seio,
Pálido afeto, me dispenses tu.
Não terá prantos sobre a lisa
campa,
Quem peito humano a lhe
gemer não tem;
Oh! não poeta: ─ se alvorada
chora
Bebe esse pranto, qu’adoçarte vem.
Inda me resta no correr da
vida,
Essa esperança de morrer… a
só.
Sentida ─ triste, qu’o sofrer
ameiga,
Que segue o homem té
fundir-se em pó.
Morra eu ao menos no cair da
tarde,
A hora maga, que se pensa em
Deus,
Em que se escuta misteriosos
cantos,
Concertos sacros nos
longínquos céus.
Então já queixas não farei da
sorte,
Rirei da vida qu’amargar
sentia;
Compensa as dores d’um viver
sentido,
Morrer a hora do cair do dia.

LEIA: Ensaio Sobre a cegueira, de José
Saramago
O autor português, José Saramago, traça
um retrato simbólico da sociedade atual em
Ensaio Sobre a Cegueira. A trama se passa
após uma epidemia de cegueira contaminar
todos os habitantes da Terra, exceto a mulher
de um médico que acaba sendo os olhos de
todos e vendo as diversas faces do egoísmo
humano. A alegoria de Saramago nos mostra
a importância de termos os olhos abertos,
mesmo quando todos ao redor estão cegos.
Num ponto onde se cruzam literatura e
sabedoria, ele nos obriga a parar, fechar os
olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o
afeto: essas são as tarefas do escritor e de
cada leitor, diante da pressão dos tempos e
do que se perdeu: “uma coisa que não tem
nome, essa coisa é o que somos”

leia e assista

Curadoria:
Jéssica Ferreira
e Caio Chagas

ASSISTA: Quilombismo - documentos de
uma militância pan-africanista, de Abdias do
Nascimento
Em ‘Quilombismo’, Abdias do Nascimento
apresenta uma resposta ao racismo institucional
no Brasil, propondo soluções e antecipando
tendências da atuação das políticas públicas
raciais no país.
Seu trabalho, marcado por indignação, transpassa
a complexidade dos anos 1970: um tempo
cerceador de liberdades e opressivo, mas que,
em contrapartida, aflorou estudos importantes.
Abdias propõe em seus dez documentos um
programa de ação, elaborado na perspectiva dos
afrodescendentes, retomando a experiência de
se viver em comunidade como nos quilombos
para fortalecer uma proposta de mobilização e
transformação sociopolítica em enfrentamento à
atmosfera de discriminação.sobre as coisas”.

Abdias do Nascimento

ASSISTA: Simonal, dirigido por Leonardo Domingues. 2018. 1h 45min
Uma das maiores vozes de todos os tempos da música brasileira, Wilson Simonal
(Fabrício Oliveira) tem sua ascensão e queda contadas na trama. O filme mostra
seu sucesso, seus gostos extravagantes e seu temperamento explosivo que o
colocam na mira do DOPS, a polícia do regime ditatorial brasileiro. O racismo
é mostrado de maneira contundente nas palavras do protagonista e em meio a
interrogatório por conta de uma homenagem a Martin Luther King Jr.
ASSISTA: Selma: Uma Luta Pela Igualdade, dirigido por Ava DuVernay. 2014. 2h 08min
A luta de Martin Luther King Jr. para a garantia do direito ao voto por pessoas
afrodescentes é retratada na trama de maneira forte, nos fazendo vibrar com a histórica
marcha de Selma a Montgomery. A narrativa é contada com destreza pela jovem
cineasta Ava DuVernay nos deixa presos à tela com sua fotografia e trilha.
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Por: Jéssica Ferreira

a educação somos nós

Os desafios da educação para a periferia em tempos de epidemia
Considerando a confirmação dos casos de Covid-19 em
cidades que contam com núcleos da Uneafro Brasil,
incluindo casos de morte em São Paulo; Considerando
as recomendações científicas de que o isolamento
e a não aglomeração de pessoas é uma das ações
mais eficazes no controle da pandemia do Covid-19;
Considerando, ainda, os casos não diagnosticados, mas
que podem levar ao aumento do número de infectados:
Foram suspensas as aulas dos núcleos da Uneafro,
assim como em outros cursinhos populares e escolas

regulares. Dessa forma, acumulamos novos desafios
educacionais.
Ainda que busquemos maneiras das aulas serem
ministradas durante esse período, e elas se concretizem
através de tecnologias de comunicação remota,
muitas são as barreiras estruturais que assolam essas
famílias e dificultam o processo de aprendizado: não
acesso à saneamento básico, saúde, alimentação,
moradia e emprego. São diversas e complexas as
dificuldades enfrentadas pelo nosso povo. Com isso,

seguimos mobilizando recursos financeiros, junto
a outros movimentos, para prestar assistência às
famílias e pessoas que precisem de ajuda com relação a
alimentação, materiais de higiene e limpeza.
Reforçamos nosso compromisso com os territórios
periféricos, e que continuemos unidos, ainda que
temporariamente distantes, na luta por direito à saúde
e educação universal.

07 de março
03 Inscrições para aulas no Núcleo de
Itaquaquecetuba

Aula inaugural uneafro núcleo Cotia Clementina de Jesus

Aula inaugural uneafro núcleo Cotia Clementina de Jesus

07 de março
Abertura de inscrições no núcleo de Poá

Aula inaugural - Núcleo Fazenda da Juta
- Angela Davis/ Ilda Martins

Aula de Arte Núcleo de Arte Núcleo
Luiza Mahin - São José dos Campos
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Aula Inaugural Núcleo Quilombaque em
Perus com Milton Barbosa e Regina
Santos fundadores do MNU

Aula Inaugural Núcleo Quilombaque em
Perus com Milton Barbosa e Regina
Santos fundadores do MNU

Aula Inaugural Núcleo Kleber Criolo em
Guarulhos

Homenagem a Marielle Franco no dia 14
de março no Núcleo de Itaquaquecetuba

Homenagem do Núcleo Cleber Criolo à
Marielle Franco

Homenagem do Núcleo Conceição
Evaristo em Bebedouro

Homenagem do Núcleo Bela Vista

Núcleo Quilombaque faz homenagem
para Marielle Franco

Aula inaugural
Núcleo Antônio Candeia - Bela Vista
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Núcleo Clementina de Jesus - Cotia
homenagem a Marielle Franco

Aula inaugural do cursinho popular
Marielle Franco - Montanhão em São
Bernardo

uneafro na rua

Por: Jéssica Ferreira

Mulheres Quilombolas da CONAQ contam com apoio e participação da
Uneafro no “II Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas da CONAQ:
Resistir para Existir”
Em apoio ao “II Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas da
CONAQ”, a Uneafro esteve presente em Brasília, dias 10 à 12
de março, no Seminário “Mulheres Quilombolas: Resistir para
Existir”. A agenda teve por objetivo reunir mulheres quilombolas da
CONAQ e apoiadores, para coletivamente elaborarem materiais,
diretrizes e os próximos passos para efetivação do Encontro que
ocorrerá este ano.

Comunicadores da CONAQ

A luta das mulheres quilombolas caminha com as lutas de resistência
dos quilombos no Brasil. Elas se articulam politicamente para garantir
que suas pautas sejam visibilizadas com recorte de gêneros: a violência
agrária, contra si e contra seus filhos, a violência doméstica, sexual,
psicológica, e ainda, a falta de políticas públicas de saúde e educação
nas suas comunidades. São elas quem mantêm vivas e protegidas
as memórias das tradições culturais afro-brasileiras. Mulheres
quilombolas são sinônimo de sabedoria: Resistem e existem.

Imersão de mulheres quilombolas da CONAQ e apoiadores para
construção do Encontro.

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!

Aula Inaugural no Núcleo Mabel Assis na Unifesp de
Guarulhos com familiares de Mabel Assis

Aula Inaugural no Núcleo Mabel Assis na Unifesp de
Guarulhos com familiares de Mabel Assis

Visita do Núcleo Laura Vermont da Luz para o
Museu da Língua Portuguesa

AULAS DE INGLÊS, ESPANHOL E YOGA

ESPAÇO DA UNEAFRO NA GALERIA METRÓPOLE

COLABORE CONOSCO

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.

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!

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

Precisamos da sua ajuda para continuar! Ajude a financiar e
seja parte na mudança que queremos para o mundo!

Banco do Brasil
Agência: 4054-1 | CC: 285.078-8Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

agenda
COMUNICADO:
Considerando o impacto
do covid-19, por
tempo indeterminado
a Uneafro Brasil
está com as aulas
presenciais suspensas
em todos os seus
núcleos.
Fortalece a campanha
“Enfrentar o genocídio
pelo COVID-19 Apoio à territórios
periféricos de SP
e RJ”, divulgando e
colaborando!

REALIZAÇÃO

No Brasil

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO

Na Região Metropolitana de São Paulo

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!
APOIO

www.uneafrobrasil.org

@uneafrobrasil

uneafrobrasil@gmail.com

Sede da Uneafro: Sindicato dos Advogados.
Rua da Abolição, 167, Bela Vista - São Paulo/SP

@uneafrobrasil

@uneafrobrasil

