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EAD e a educação popular em tempos de
Coronavírus: entre o paliativo e o apoio
Por: Adriano Sousa
Nestes tempos de pandemia pelo Covid-19, o uso de
ferramentas de EAD (educação à distância), seja para
acessar atividades elaboradas pelos professores (como
o Google Class), seja para fazer videoconferências
com turmas de dez, vinte ou trinta estudantes
(como o Zoom), tem sido frequente nos núcleos de
educação popular da Uneafro e em outras iniciativas
de pré-vestibulares comunitários. Somam-se a
essas ações o uso de chaves gratuitas de acesso para
outras plataformas de materiais de estudo como o
Descomplica, que são de grande valia nesse momento
de distanciamento social.
Nosso modo de trabalhar as formações para
ENEM, vestibulares e consciência política baseiase normalmente no diálogo olho no olho, nas trocas
em rodas de conversa, no debate franco com filmes,
palestras, leituras e intervenções artísticas das nossas
quebradas. Neste momento, em que não podemos
funcionar presencialmente, vale lembrar que o
uso dessas ferramentas é paliativo, para manter o
contato com nossos estudantes e saber quais as suas
demandas materiais e psicológicas em meio a essa
crise histórica. Porém muitos dos nossos não têm

acesso à internet, celulares e computadores para esse
tipo de comunicação. É preciso pensar em formas de
lidar com as limitações desse tipo. O que não tem sido
feito nas redes municipais e estaduais de São Paulo,
onde Dória e Covas querem empurrar goela abaixo de
estudantes (de todos os níveis do ensino básico) e suas
famílias um modelo incompatível em meio à mudança
de rotina, desemprego, medo da pandemia, falta de
recursos básicos, infraestrutura e tecnologia.
É necessário ter em mente que essas ferramentas
podem ser importantes no apoio ou facilitadoras da
nossa comunicação, mas não substituem de forma
alguma – em tempo normal - nossa construção nos
territórios, em parceria com coletivos de cultura,
espaços religiosos, movimentos de moradia e
escolas públicas. Somos pelo adiamento do ENEM
e pela garantia de condições de acesso dos nossos
às universidades públicas, mas enquanto ainda
houver a perspectiva de realização da prova esse
ano, buscaremos, ainda que com muitas dificuldades,
manter o máximo de estudantes com base para
enfrentar a avaliação.

DE NÓS, PARA NÓS: 3ªª

fase de arrecadação - Uneafro e 12
parceiros apoia periferias e quilombolas
de 5 estados brasileiros
Com as dificuldades aumentando pela multiplicação
dos casos de coronavírus, infelizmente, a campanha
continua. Além de ajudar novas famílias, será enviada,
em Maio, a segunda cesta básica acompanhada de kit
de higiene, para cada casa que recebeu o apoio entre
o final de Março e a primeira quinzena de Abril. A
ajuda financeira também será mantida para despesas
básicas de professoras e professores, estudantes,
coordenadoras e coordenadores de núcleos da
Uneafro, militantes dos movimentos e entidades
parceiros, além de atender oito quilombos em cinco
estados do Brasil.

Rede de apoio é ampliada na 3ª etapa da campanha
Agora, são 13 organizações atuando em 44 territórios
em diversos estados. Passam a fazer parte da campanha:
Bloco do Beco, Comunidade Quilombaque, Pastoral
do Povo da Rua, Projeto Meninos e Meninas de Rua,
Pagode Na Disciplina
Nesta etapa, manteremos a distribuição de cestas
básicas com higiene e limpeza em 44 territórios.
Sendo:

Seguimos reinventando as estratégias de apoio ao
nosso povo e de entrada às universidades
Por: Isabella Quintiliano Silva - Estudante de Jornalismo
Durante a quarentena, os cursinhos populares passam
por uma constante preocupação: como manter uma
linha efetiva nas relações e estudos entre professores
e alunos? Os núcleos da Uneafro, por exemplo,
recorreram a alguns mecanismos tecnológicos como
tentativa de dar continuidade à rede de aprendizados.
Mas como o mundo não é um mar de rosas, sobretudo
numa pandemia, encontramos dificuldades nas aulas
online: Muitos alunos não possuem computadores
para estudo, acesso às ferramentas, conexão à internet
e muitas vezes, a própria luz.
Há, ainda, a falta de estrutura dentro de casa, ou seja,
sem espaço adequado para estudo, dividindo cômodos
pequenos com familiares e crianças, tendo o barulho
como prejudicial à concentração e ao acompanhamento
dos conteúdos. O que traz outras preocupações aos
coordenadores dos núcleos: atraso no aprendizado

em relação aos alunos das escolas particulares, uma
vez que possuem estrutura psicológica, fisiológica,
moradia adequada e instrumentos adequados para o
ensino a distância.
Por fim, frente ao cenário do Covid-19 nas
periferias, acreditamos na necessidade de adiamento
da prova do Enem e outros vestibulares, assim
como a necessidade de recesso nas universidades
públicas. A Uneafro Brasil luta por uma formação
educacional e política que considere as desigualdades
permanentes da sociedade brasileira, assim como seus
aprofundamentos. Portanto, nos reinventamos para
continuar repensando a educação e a possibilidade de
enegrecer as universidades ainda mais nos próximos
anos, pois nós, população preta, indígena e periférica,
somos primordiais e indispensáveis na construção de
uma educação emancipadora.

As doações podem ser feitas via vakinha online, ou
ainda, por transferência bancária.
CONTA BANCÁRIA:
Banco do Brasil
Agência: 1202-5 | Conta corrente: 74414-X
Titular: Associação Franciscana de Defesa de Direitos
e Formação Popular – AFDDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72
CONTATO: Qualquer outra dúvida, sugestão ou
contribuição, encaminhe para uneafrobrasil@gmail.
com!
VAKINHA
www.vakinha.com.br/vaquinha/
campanha-de-solidariedade-emtempos-de-coronavirus
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Prestação de contas da 2ªª etapa da campanha de apoio às famílias – Covid-19
“Tem gente que fica abrindo o armário toda hora sem
acreditar que é verdade aquilo do armário cheio“. Essa
é uma das muitas mensagens que temos recebido dos
territórios onde chegaram as 3.072 cestas básicas
que distribuímos até agora e onde também chegarão
as outras 1.165 que já foram compradas. Um total de
84 toneladas de alimentos, em 4.237 cestas básicas.
Cada uma com cinco quilos de arroz, três litros
de óleo, três quilos de feijão, além de leite em pó,
farinha de mandioca, fubá, macarrão, milho verde, sal,
açúcar, café, e outros itens para lanches. “O povo tem
comentado muito a qualidade da cesta”. Junto com
ela, uma caixa menor com quinze itens de higiene e
limpeza, dentre eles, água sanitária, sabão, detergente,
sabonete e papel higiênico.
Veja a prestação de contas completa em:
www.youtube.com/watch?v=uLLnP41ZdaA

Nessa etapa da campanha, foram distribuídos:

Além de 18.658 itens de higiene, foi repassado
também o apoio financeiro para despesas básicas de
professores e professoras, estudantes, coordenadoras
e coordenadores de núcleos da Uneafro, militantes dos
movimentos e entidades parceiras.
Exigimos participar das decisões econômicas que
possam assegurar emprego e renda digna ao povo
preto e periférico. Mas enquanto lutamos por direitos,
não podemos ver as nossas e os nossos passando fome
ou sem condições mínimas de atravessar esse período
de pandemia.
Até a metade de abril de 2020, mais de 15 mil
pessoas de 39 territórios foram beneficiadas pela
nossa campanha de apoio imediato às famílias negras,
indígenas, imigrantes e periféricas no enfrentamento
ao COVID 19.

Expediente: Edição e Revisão: Caio Chagas, Jéssica Ferreira e Tomaz Amorim | Diagramação: Gabriela Zanotto Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com
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Fala coalizão!

@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

Para denunciar é preciso nomear! #AlvosDoGenocídio
Em 21 de março, Dia Internacional de Combate
à Discriminação Racial, a Coalizão Negra
Por Direitos, em parceria com Wunderman
Thompson, lançou a campanha “Alvos do
Genocídio”, para pressionar veículos de mídia
a nomear os assassinatos deliberados, diários,
sistemáticos e em massa da população negra
com o nome que eles têm: GENOCÍDIO. A

campanha está em pontos de ônibus, relógios
de rua e dispositivos digitais de sete cidades
brasileiras, além de anúncio em revista, sites
e redes sociais. Para apoiar e fazer parte
dessa rede, basta preencher um formulário
simples no site Alvos do Genocídio.

Negras e negros morrem
proporcionalmente mais por COVID-19

Apuração de informações sobre gênero, raça,
território urbano ou rural de infectados e da
letalidade do Covid-19 foi solicitada ao exministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta,
pela Coalizão Negra Por Direitos. O pedido
levou em consideração resultados obtidos
por países onde negras e negros também
denunciam o racismo, onde há maior
possibilidade deste grupo populacional
ser vítima letal do vírus. “Sabemos que, ao
falarmos em comunidades quilombolas, em

periferia e em sistemas prisionais, as pessoas
tendem a viver em situação de aglomeração”,
explica a advogada Sheila de Carvalho. Dois
dias depois do pedido, em 10 de abril, o
Ministério da Saúde começou a publicar
dados de pessoas infectadas com o recorte
de cor/raça. Como se podia prever, de acordo
com os dados divulgados, pessoas pretas e
pardas morrem mais proporcionalmente.
Apesar de representarem naquele momento
23,1% das pessoas internadas por síndrome
respiratória aguda grave, eram 32,8% dos
óbitos por Covid-19. O objetivo é converter as
informações em políticas públicas destinadas
à garantia do direito à saúde da população
negra.

Bolsonaro é denunciado por
incitação ao crime
A Coalizão Negra por Direitos e o
Coletivo de Advocacia em Direitos
Humanos (CADHu) apresentaram,
no dia 26 de março, notícia-crime
contra o Presidente da República
Jair Bolsonaro. Os grupos defendem
que o pronunciamento oficial
realizado em rede nacional no dia
24 março incentiva a população a

descumprir medidas sanitárias de
governos estaduais e prefeituras no
combate ao Covid-19 ao clamar o
retorno à “normalidade”, podendo
caracterizar incitação ao crime
de infração de medida sanitária
preventiva. Acesse a denúncia na
íntegra.

www.
coalizaonegra.
files.wordpress.
com/2020/03/
noticiacrime
coalizaonegra
cadhu.pdf
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O Enem e os vestibulares
precisam ser adiados
Por: Tomaz Amorim Izabel
Os concursos públicos no Brasil são organizados
segundo princípios de mérito e de bem público. Em
cenários de vagas limitadas, escolher os candidatos
mais bem preparados seria o melhor para a sociedade
como um todo. Os vestibulares de universidades
públicas e o Enem supostamente seguem os mesmos
princípios. Os alunos mais bem preparados formariam
os melhores profissionais, que contribuiriam, portanto,
melhor para a sociedade.
Devido ao reconhecido abismo escolar que existe
no Brasil, no entanto, que faz com que os alunos de
escolas particulares tenham melhor acesso à educação
e, consequentemente, notas maiores do que a dos
alunos de escola públicas, as melhores universidades
do Brasil, públicas e gratuitas são, contraditoriamente,
frequentadas por ex-alunos de escolas particulares e
pagas. Isso é conhecido e lamentável (inclusive porque
impacta nos temas e na qualidade da pesquisa feita
por um grupo muito limitado da população do país).
As recentes leis de cotas no Enem e sua adoção
parcial por universidades como a USP e a Unicamp
conseguiram melhorar muito a situação demográfica
das universidades na última década. Mas a pandemia
causada pelo coronavírus e o consequente fechamento
das escolas públicas, com a manutenção absurda da
data do Eem anunciada pelo governo, coloca todo esse
avanço em risco.
Imaginemos por um instante uma jovem de periferia,
há quase dois meses sem aulas, que sonha em
entrar em uma universidade pública. Como estará
se sentindo? Se as chances já eram poucas, agora,
parecem quase nulas. O cursinho popular que ela
frequentava também fechou, seguindo as orientações
sanitárias. Os professores tentam passar a matéria
por grupos de WhatsApp, mas a cada vídeo o pacote
de dados do celular dela vai acabando. O espaço da
casa também não ajuda na concentração. Ela divide o
quarto com mais três irmãos. A televisão está sempre
no volume alto e ela tem que ajudar a cuidar dos
pequenos, já que a mãe continua passando a maior
parte do dia na casa da patroa. (Ela insista para que a
mãe pelo menos vá e volte usando máscara). O que o
estado e as universidades estão oferecendo para essa
jovem? Vamos continuar fingindo que nada aconteceu
nas escola e que ela está em pé de igualdade para

disputar com colegas de escolas técnicas ou de escolas
particulares que estão já há semanas tendo aulas à
distância em lares mais confortáveis para o estudo?
Se a diferença entre os sistemas de ensino era
abismal, agora ela é total. Alguns simplesmente têm
aulas, outros não. É preciso reconhecer que há algo
de quase sádico em colocar esses alunos competindo
em uma mesma prova, em uma mesma data, pelas
oportunidades que uma boa universidade pública
pode oferecer. A responsabilidade, sem dúvida, é do
estado, que decide a data da prova, mas também das
universidades, que acatam esse sistema de apartheid
educacional.

Há, no entanto, algo de acertado no argumento do
governo pela manutenção da prova. De fato, seria um
desperdício monumental perder todas as primeiras
turmas de todos os cursos de todas as universidades
públicas e programas de ensino superior vinculados
ao Enem. Essas turmas são esperadas, há orçamento
destinado a isso, suspender a formação de um ano de
professores, médicos, engenheiros e músicos seria um
descalabro. Seria jogar fora o bebê com a água suja, por
assim dizer. O problema que precisa ser enfrentado é
o critério de seleção em um contexto de desigualdade
acelerado até a diferença total.
A solução passa, então, por tentar resolver ou mitigar
as diferenças. Isso passa, antes de tudo, por adiar ao
máximo a data dessas provas, inclusive com atraso no
começo do primeiro semestre de 2021, se necessário.
Porque se a cada dia que passa a diferença entre os

alunos de escolas particulares e públicas fica maior,
a cada dia a prova fica mais distante daquele ideal
meritocrático (por fantasioso que seja). Adiar as
provas não tira a vantagem dos que começaram a
estudar antes, mas oferece uma chance mínima de
preparo àqueles que até agora não conseguiram ainda
começar a estudar.
Em seguida, e com urgência, é preciso oferecer
condições de estudo. Se a saída para a educação tem
sido o precário ensino à distância, é fundamental,
de antemão, oferecer recursos materiais para que
os alunos possam participar das aulas. Isso significa
oferecer aparelhos, como telefones celulares e
computadores, e, principalmente, acesso à internet.
Os governos deveriam estabelecer acordos com as
companhias telefônicas para que todo aluno do ensino
médio de escola pública tivesse acesso ilimitado a
pacotes de dados, sobretudo porque a maior parte das
aulas e da interação se dá em forma de vídeo. Falar em
manter o ENEM e os vestibulares sem pensar nisso
seria o mesmo que pegar uma lista dos mais ricos, nas
diferentes modalidades das cotas, e dar as vagas para
os primeiro lugares.
E por falar em cotas, diante desse cenário pavoroso,
vemos novamente a importância da lei de cotas (e a
importância de sua renovação no futuro próximo!).
Situações extremas, como o que vivemos agora,
mostram a fragilidade do sistema público educacional
e as grandes populações que estão à sua mercê. É
fundamental, por essa estrutura precária, que um
número de vagas seja reservado a alunos de escola
pública, negros, indígenas e pobres. É um alívio saber
que não voltaremos aos anos noventa em que turmas
inteiras de cursos de Medicina na Bahia, por exemplo,
não tinham sequer um aluno negro. Os avanços, o
enegrecimento, a presença periférica em massa nas
universidades, está de alguma forma assegurada pela
lei.
Ainda assim, sabendo como funcionam as dinâmicas
sociais, sabemos que há também uma hierarquia entre
os menos favorecidos. Esse também é o risco diante
do qual nós estamos em 2021. Que, dentre os cotistas
de escolas públicas, entrem apenas aqueles de escolas
técnicas e militares (que possuem mais recursos e
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são frequentadas em média por alunos de famílias
mais ricas); que dentre os alunos de escolas técnicas,
entrem apenas os brancos; que dentre os alunos negros
de escolas técnicas, entrem apenas os que têm mais
dinheiro, etc. Tudo isso já era tendência antes da crise
mas, como sabemos, a crise vem justamente acirrar as
contradições sociais, prejudicando ainda mais quem
está embaixo. Ainda que sejam providenciais as cotas
neste contexto, ao garantir a porcentagem de vagas,
elas mantêm em algum nível a lógica do privilégio.

Brasil), não tem nada de novo. Acompanha discussões
do movimento estudantil desde que as universidades
públicas começaram a limitar o número de alunos
inscritos. Através dele se resolve de uma só vez a
questão das turmas em 2021 e a questão igualmente
importante da representatividade demográfica dos
alunos.

Para terminar, minha amiga Mariana Ruggieri, que
também tem oferecido disciplinas de graduação da
Unicamp, lembrou em uma conversa sobre o ENEM
da série distópica da Netflix “3%”. Essa série brasileira
captura bem as especificidades de um apocalipse
brasileiro. Nela, a divisão social absolutamente sectária,
que garante bem estar apenas à parte da população
que dá título à série, é mantida através de uma prova
para jovens muito parecida com o vestibular.

Diante de uma situação que se aprofunda sem mostrar
soluções consigo pensar em apenas duas maneiras
verdadeiramente éticas de seleção (se é que falar de
vestibular e seleção para universidades públicas em um
país tão desigual tem algo de ético), caso o governo e
as universidades insistam no absurdo de não adiar as
provas:
estabelecer um ranking através de uma média
das notas dos últimos dois anos dos alunos, levando
em conta apenas a média interna da própria escola, já
que a comparação, de antemão, é impossível entre os
sistemas;
Se é para considerar mérito e potencial de aprendizado,
visando o melhor bem público, que seja em relação
aos pares, do mesmo bairro, com oportunidades
mais parelhas do que com os amigos em sistemas
“escandinavos” nos bairros ricos.
sorteio, que os alunos se inscrevam nos cursos
que quiserem e que sejam selecionados aleatoriamente;
As universidades prepararão cursinhos e disciplinas
de recepção para os alunos menos bem preparados
(já existem programas bem sucedidos deste tipo nas
universidades paulistas). Este método, se parece radical
(radical, na verdade, é a desigualdade educacional no

se todos pagam a universidade pública, e se ela não
tem vagas para todos (por que não tem? não poderia
ter?) que ela seja frequentada proporcionalmente por
todos. Nesse gesto, ainda alcançaríamos, de quebra, a
turma mais demograficamente democrática da história
do ensino superior brasileiro. O que isso diz sobre o
estado atual das universidades?

Como argumentei em outro texto, a crise do
coronavírus, ao acelerar as desigualdades, nos tira
temporariamente da passividade diante delas. Abre
possibilidades de visão e de ação. A falta de aulas nas
escolas públicas e a chegada do Enem e dos vestibulares
nos lembra que o Enem e os vestibulares já são a
barbárie, são uma farsa produzida pela supremacia de
classe e raça que a Academia finge não ver.
Ainda assim, lutamos a luta nos termos em que ela
é dada, lutamos e conseguimos cotas e, agora, na
emergência do vírus, lutamos pelo adiamento das
provas para que os menos privilegiados tenham alguma
chance. Lutamos por outros métodos de entrada como
o sorteio que, se parecem absurdos, basta lembrar que

Se for mantido nos moldes atuais, o Enem de 2020
sem dúvida terá essa imagem de uma fila de jovens
esfarrapados rumo a uma prova sem sentido, mais
amparados pela fé de uma vida melhor do que por
capacidades treinadas e adquiridas. Se o coronavírus
nos coloca, ainda que temporariamente, em
modo apocalíptico, precisamos adotar medidas de
solidariedade. Precisamos resistir a sua lógica, não
acelerá-la. Precisamos nos lembrar dos que têm
menos e que sofrem mais, não apenas agora, mas,
como consequência, nos próximos anos, pela perda
de oportunidades-chave como a matrícula em uma
universidade de qualidade. Precisamos nos organizar
para que haja garantias de ampliação da educação, de
resguardo com os mais frágeis, de abertura continuada
da universidade, não retrocesso a uma universidade
elitista. É preciso, sobretudo em um momento assim,
cuidado e oportunidade para todos os nossos jovens,
não apenas para aqueles conhecidos 3%.
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Conceição
Evaristo

Da Calma e do Silêncio

In Poemas da recordação e outros movimentos. Belo
Horizonte: Nandyala, 2008.

Quando eu morder
a palavra,
por favor,
não me apressem,
quero mascar,
rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano
do verbo,
para assim versejar
o âmago das coisas.
Quando meu olhar
se perder no nada,
por favor,
não me despertem,
quero reter,
no adentro da íris,
a menor sombra,
do ínfimo movimento.
Quando meus pés
abrandarem na marcha,
por favor,
não me forcem.
Caminhar para quê?
Deixem-me quedar,
deixem-me quieta,
na aparente inércia.
Nem todo viandante
anda estradas,
há mundos submersos,
que só o silêncio
da poesia penetra.

leia e assista
LEIA: Ayoluwa, a alegria do nosso povo, conto de Conceição
Evaristo. In Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas, 2017
Ayoluwa, a alegria do nosso povo é sobre esperança. É o
último conto do livro Olhos
d’agua, ou seja, depois de narrar
realidades
complexas
que
retratam a história de tantas
pessoas e famílias pretas das
periferias do Brasil, Conceição
Evaristo, encerra a obra, dá vida
a uma comunidade negra que
LEIA: A vida não me assusta, de Maya
Angelou com ilustrações de JeanMichel Basquiat.
É sobre coragem, força, luta e
sobretudo, esperança, porque “Nada
na vida me assusta, nada, nada”. É
um livro que embala não apenas o
coração das crianças, mas também
dos adultos. A Vida Não Me Assusta
reúne os talentos da poeta e ativista

ASSISTA: Parasita, Dirigido por Bong Joon-Ho. 2019. 2h
12min

ASSISTA: RAFIKI, Dirigido por
Wanuri Kahil. 2019. 1h 23
min.
As jovens quenianas Kena
e Ziki são grandes amigas
e, embora suas famílias
sejam rivais políticas, as
duas continuam juntas ao
longo dos anos, apoiando
uma a outra na batalha pela
conquista de seus sonhos.

passou por uma crise de fome e, igualmente, de sonhos.
Com o nascimento de uma criança, Ayoluwa, retomam a
esperança e a percepção de futuro: “E quando a dor vem
encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia
o tempo procurando a solução”.
A narração em primeira pessoa revela a subversão da
literatura negra: a “invisibilidade” não mais será imposta
e não mais irá operar nas lógicas escravagistas na qual
escravizados e seus descendentes resistiram e ainda
resistem. Aqui, o eu funde-se ao nós, coletivo, e evidencia
a ancestralidade povos pretos como condição para a luta.

Maya Angelou e do artista gráfico
Jean-Michel Basquiat. Artistas com
histórias e experiências marcadas
pelo racismo, e que ainda assim,
enfrentando diversas problemáticas,
fizeram da vida, uma travessia,
através da arte. Compreendendo
as opressões que os atravessam,
transcenderam
limitações
e
transformam todas elas em poesia,
música, dança e arte visual.

LEIA: Necropolítica, de Achille Mbembe
Este ensaio, produzido em 2003, nos ajuda
a contextualizar os mecanismos das políticas
genocidas as quais populações negras e povos
indígenas são submetidos no Brasil. Achille
Mbembe é um filósofo, pensador e professor
camaronês, estudioso da escravidão, da
descolonização e da negritude. A publicação
chega ao Brasil em 2018, questionando os
limites da soberania quando o Estado dita quem
deve viver e quem deve morrer, sobretudo,
através da violência física e simbólica.
Trazendo para as especificidades dos territórios
brasileiros, podemos observar e refletir sobre a
atuação da segurança pública com a população
marginalizada.

Curadoria:
Jéssica Ferreira
e Caio Chagas

A relação de amizade
transforma-se em um
romance que passa a afetar
a rotina da comunidade
conservadora em que
vivem. Elas então precisam
escolher entre viver este
amor
intensamente,
desafiando as leis do
Quênia, ou se distanciar
uma da outra para ter uma
vida segura.

O vencedor do Oscar de 2019 é pela primeira vez um
filme asiático, o primeiro filme de língua não inglesa a levar
a estatueta. Em Parasita, toda a família de Ki-taek está
desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma
obra do acaso faz com que o filho adolescente da família
comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica.
Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe,
filho e filha bolam um plano para se infiltrar também na
família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e
mentiras necessários à ascensão social custarão caro a
todos. O longa sul-coreano expõe as desigualdades de
maneira enérgica e gritante, além de contextualizar a atual
luta de classes e precarização dos empregos.
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Isolamento social e a saúde mental da
juventude negra, indígena e periférica Angústia pelas incertezas do amanhã.
Ao dialogar com uma jovem negra e periférica de 24
anos, do Núcleo Quilombaque e integrante do grupo
terapêutico do núcleo Obará, refletimos sobre quais
os sonhos e horizontes projetados pela juventude para
hoje, buscar compreender as dificuldades do momento
presente. Fazendo uma análise anterior À pandemia,
ela identifica vários perfis de jovens, muitos deles não
preocupados com as desigualdades e as realidades
políticas do Brasil, ou se estão, buscando viver
distanciados da realidade. Esse último, era seu caso,
transformado-se apenas quando aproximou-se do
espaço cultural Quilombaque e seu cursinho popular,
Uneafro. Relata ter chego adoecida psiquicamente,
mas sentir-se pertencente a um grupo e suas
problemáticas emocionais, fruto do racismo estrutural
que não sabia que lhe afetava, mudou sua vida. As
terapias no Núcleo Obará também lhe ajudaram e
ainda ajudam a manter o bem estar físico, emocional
e espiritual.
Dessa forma, amplio aqui esse relato e transponho
para a realidade: muitos dos nossos jovens estão
perdidos e com a saúde mental abalada, e sem se
cuidar, levando a situação às últimas consequências.
Mas, em contrapartida, as poderosas ferramentas
do conhecimento multiplicam transformações, e o
movimento negro como uma dessas ferramentas
também transformou minha vida. No caso da
Uneafro, dos cursinhos populares, não realizamos
apenas desenvolvimento intelectual, mas também
proporcionamos a promoção da saúde mental com os

cuidados integrativos, psicológicos e dos grupos, com
vivências e reflexões que levam ao desenvolvimento, de
maneira ampla, do autoconhecimento e da autonomia,
como importantes ferramentas para a saúde e bem
estar físico, mental e espiritual. Não há como mensurar
a potência dessas práticas na vida dos jovens, que
chegam muitas vezes, como relatou a jovem, “perdidos
pela falta de estrutura social em que vivem”. Tudo
isso, consequência da desigualdade social, do racismo
estrutural e da falta de conhecimento, que sem dúvida
afetam no desenvolvimento psíquico do indivíduo.
Na situação atual, onde a pandemia está sendo um
momento inédito, principalmente para a juventude,
avalio que o isolamento social tem sido um momento
de aprofundamento do adoecimento para muitos
deles, levando em conta a angústia pelas incertezas do
amanhã, pelas relações que precisam ser analisadas e
reavaliadas, principalmente com os familiares, pois o
cuidado com o diálogo e o afeto, infelizmente, nem
sempre se faz presentes nos lares.
Enquanto terapeuta, é preocupação a falta de auxílio
em meio à solidão de uma pandemia, sem saber de
que maneira podem enfrentar os conflitos internos
inerentes a sua fase de vida e os conflitos de sua
realidade familiar. O que reforça a nossa ação conjunta
e a necessidade urgente de termos um espaço de escuta
e fortalecimento, ainda que de forma remota, para
que estes possam extravasar seus medos, angústias e o
sofrimento interno muito presentes nessa realidade de
dor e de prováveis perdas.
Ou seja, nós do Núcleo Obará, buscamos levar aos
jovens coordenadores, professores e estudantes
dos demais núcleos da Uneafro, o apoio psicológico
individual e de grupo, e as práticas de terapias
integrativas, de maneira remota. Em paralelo,
reafirmamos a importância da consciência da sua
potência através da história de construção da
identidade negra, pois o autoconhecimento e a
educação também são imprescindíveis na superação
das dores e dos sofrimentos que nos afetam e afetarão.
Por fim, é importante nos unirmos, nos aproximarmos e
nos integrarmos, para lidar com essa nova configuração
social e nutrirmos fortalecimento interior e psicológico
para o enfrentamento do que está por vir. É não
esquecer que juntos somos fortes!

a educação
somos nós
Núcleo Kleber Criolo em Guarulhos cria
Blog com material educativo
Nessa quarentena um dos maiores desafios é o do
acesso à educação em territórios periféricos, com isso
abre-se a necessidade de plataformas online, videoaulas
e sites educativos. Pensando nisso a coordenadora de
Núcleo Tatiane Ricci em parceria com os professores
da Escola Estadual Brigadeiro Haroldo Veloso criou
um blog contendo vídeo aulas e conteúdos para os
alunos poderem exercitar nesse momento.

www.bharoldoveloso.blogspot.com

Inauguração de Novo Núcleo da Uneafro
em São José dos Campos
A Uneafro Brasil projeta inaugurar mais um núcleo em
São José dos Campos SP. A articulação foi construída
com lideranças da UNEAFRO BRASIL e moradores
do Conjunto Habitacional Pinheirinho dos Palmares!
De acordo com as lideranças. Rosangela, Tim Maia e
Maicon, assim que passar essa pandemia, iremos iniciar
o cursinho aqui na quebrada.
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uneafro na rua

Por: Jéssica Ferreira

O Movimento Negro e o Dia do Trabalhador
Todos os anos, no 1º de maio, a Uneafro Brasil
vai às ruas em luta ao dia do trabalhador. É dia,
internacionalmente, de se lembrar do contingente
histórico majoritário de trabalhadoras/es cuja força
do trabalho forçado e não remunerado, dá origem à
riqueza no Brasil e, em grande parte, no mundo. Em
2020, ainda que não nas ruas do Brasil, o Movimento
Negro pressiona o Estado para que as populações
periféricas, pretas e quilombolas tenham direitos
básicos e auxílios assegurados durante a pandemia
do Covid-19 que tende a aprofundar-se mais nesses
territórios.
Por quase 4 séculos, africanas, africanos e seus
descendentes foram escravizados e submetidos ao
maior crime de lesa humanidade já praticado, assim

como a população indígena, também escravizada e
posteriormente exterminada.

Entrega de alimentos e livros
no Núcleo Marielle Franco em São
Bernardo do Campo

Esses trabalhadores são responsáveis pela existência
do Brasil e de suas riquezas, riquezas produzidas pela
exploração dos povos da América e da África. Não há
um só palmo deste país que não tenha sido fruto do
sangue, suor e lágrimas dos povos africanos e indígenas,
e ainda hoje o é, por seus descendentes.
A riqueza segue concentrada na mão da branquitude,
refletindo nas péssimas condições de vida e acesso à
direitos pela população negra e periférica do Brasil.
Seus poderes e status, em sua maioria, fruto do
mesmo crime, resultam no mesmo privilégio: definir
os trâmites do Estado e da economia, ou seja, definem
quem deve viver e quem deve morrer.

Núcleo Ilda Martins de Souza/ Angela
Davis - na Fazenda da Juta

Doação de Cestas em Jacareí no Núcleo
Ayabás

Além da entrega de cestas básicas e dos kits de higiene,
o Núcleo Ilda Martins está oferecendo atendimento
social, fazendo cadastramentos do auxílio emergencial
e acompanhamento da solicitação, orientando
também para outros benefícios socioassistenciais que
é de direito da população. A equipe de voluntários
que possui assistentes sociais e outros profissionais,
fazem a escuta e acolhida dos moradores. Além disso,
estabeleceram parceria com algumas entidades do
território, como Instituto Daniel Comboni, Projeto
Casa das Déboras e Mães do Tambor.

O cursinho popular Uneafro Brasil - Núcleo Yabás de
Jacareí (SP) realizou, em 09 de março, a doação de
41 cestas básicas. Esse apoio foi gerado em parceria
com a Tenda Pai Benedito da Guiné que, junto ao
projeto Ame Mais, assiste 30 famílias em situação
de vulnerabilidade social. Mais 11 cestas foram doadas
nos bairros Pedramar, Jardim São José e Centro, em
22 de abril. Esse é um movimento de mobilização
popular realizado pela Uneafro Brasil para garantir que
a população historicamente esquecida pelo Estado seja
atendida e consiga sobreviver frente aos impactos da
crise.

Núcleo Tia Jura entrega cestas para o
Projeto Meninos e Meninas de Rua em
São Bernardo do Campo

Núcleo Ilda Martins de Souza/ Angela
Davis - na Fazenda da Juta
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Nota de Repúdio da Uneafro Núcleo Luísa Mahim
a reabertura do comércio em São José dos Campos
O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth, seguindo a
cartilha genocida daquele que ocupa a presidência da República,
quer entregar nossa população trabalhadora, preta e periférica à
morte ao tentar acabar hoje com a quarentena na cidade, reabrindo
seus shoppings e os principais comércios. Sabemos que essa medida
aumentará a disseminação do COVID-19 (Coronavírus) e colocará
em exposição a população mais pobre da cidade que não terá acessos
aos exames, oxigênio e UTIs que estarão superlotados na rede pública
e garantidos a população de mais alta renda na rede privada. Não é de
hoje que o prefeito não mostra respeito nenhum pela vida da maioria da
população da cidade. Optou por distribuir marmitex ao invés de cestas
básicas para alunos da rede municipal gerando aglomerações, deixou
formaram-se filas quilométricas na vacinação dos idosos, solicitou
para que professores voltassem a dar aulas, além de demitir estagiários
importantes para manutenção dos serviços públicos da prefeitura. Para
completar o cenário de desrespeito, a primeira-dama, responsável pelo
Fundo Social de Solidariedade, fugiu para a praia assim que começou a
política de isolamento. Por todos esses motivos, nós da Uneafro Brasil,
representados pelo núcleo Luiza Mahin, que atua na cidade, denunciamos
a política genocida do prefeito Ramuth e moveremos todos os esforços
possíveis para barrar essas medidas assassinas!
Com toda a pressão popular da campanha contra a reabertura do
comércio, foi deferida liminar pela Juíza a Laís Helena de Carvalho
Scamilla Jardim, da segunda vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos, entendeu que a situação de calamidade epidemiológica e
sanitária que acomete o país, determina o deferimento da liminar. A
liminar deferida em 22 de Março suspende a eficácia do Decreto
Municipal e obriga o município na obrigação de fazer consistente e
cumprir o Decreto Estadual n. 64.881/2020, devendo a prefeitura
divulgar a decisão em seu sítio eletrônico e nas redes sociais do município,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Movimento se organiza para construir
Ducha Solidária.
O Núcleo Luiza Mahim da cidade de São José
dos Campos, no interior de São Paulo, liderou
movimento para a construção de uma Ducha
Solidária, buscando atender a população em
vulnerabilidade social neste momento da
expansão da COVID- 19.
Se uniram nessa missão os movimentos:
Uneafro Brasil, Afronorte, Pavor Power Breik,
e Mundo dos Bonés.

De acordo com a organização desta ação
solidária serão realizados: banho, corte de
cabelo, higiene bucal, trocas de roupa e
encaminhamento aos órgãos competentes.
De início, serão atendidos os moradores da
“Antiga ocupação Pinheirinho dos Palmares”,
Praça Santana e Largo São Benedito. A ação
espera trazer um pouco mais de dignidade a
esta população.

Vitrine de jornal!

Distribuição de cestas básicas no Núcleo XI de
Agosto em Poá

O Núcleo Mabel Assis, distribui cestas no Bairro
Jardim Silvestre em Guarulhos

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!

Chegada de Cestas básicas no Núcleo Luiza Mahim
em São José dos Campos

Núcleo Quilombaque repleto de união e
solidariedade. Juntos somos mais fortes!

No dia do trabalhador, a Uneafro, núcleo Yabás, em
parceria com o projeto Ame Mais e com a tenda
de umbanda Pai Benedito da Guiné, entregou 30
cestas básicas em Jacareí e São José dos Campos
nos bairros: Jardim das Indústrias, Vila Zezé,
Veraneio Ijal, Avareí, Jardim Real, Primavera e
Bosque dos Eucaliptos.

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.

Banco do Brasil

Para se inscrever e saber mais, acesse:

Agência: 4054-1 | CC: 285.078-8-

wwww.uneafrobrasil.org

Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

a g e n d a
FAÇA PARTE DA
HOMENAGEM EM
MEMÓRIA AOS MORTOS
POR COVID-19!

REALIZAÇÃO

Todos os domingos, às 20h, acenda uma vela em
sua casa, em homenagem aos mortos por Covid-19
no Brasil. A iniciativa é da Rede de Apoio às
Famílias e Memorial das Vítimas do Coronavírus
no Brasil, formada por diversas outras redes,
movimentos e pessoas comprometidas com a vida
e a memória.

APOIO

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!

www.uneafrobrasil.org

@uneafrobrasil
@uneafrobrasil

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

@uneafrobrasil
@uneafrobrasil

comunicacao@uneafrobrasil.org
uneafrobrasil@gmail.com
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