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Salve! Quer saber o que tá rolando nas nossas redes sociais? Então, se liga: 
A Uneafro lançou um conteúdo exclusivo em celebração aos 10 anos da Lei 
de Cotas. 

Este ano, a Lei de Cotas completou dez anos de sua criação. A Lei 12.711/2012 
determina que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam 
destinadas para pessoas que estudaram em escolas públicas e para grupos 
específicos, como pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas (PPI). 

Se liga que, em 2016, houve também a inclusão de pessoas com deficiência 
(PcD), com a criação da Lei n° 13.409.

A Lei de Cotas é um marco das ações de reparação histórica para com o povo 
preto, descendente de um Brasil escravocrata que, durante muito tempo, proibiu 
o acesso à educação e que excluiu nossa gente dessa e de outras políticas 
públicas de acesso a uma vida digna. 

Em celebração a esse marco, a Uneafro Brasil criou uma série de conteúdos que 
estão disponíveis em nosso Instagram, falando sobre a Lei e sobre a importância 
em lutar para que ela não deixe de existir nesse cenário político tão desafiador. 

Tem também um depoimento do Douglas Belchior, em uma sessão especial 
do Senado Federal, sobre a política de cotas e um relato do militante, cientista 
social e membro do Conselho Geral da Uneafro, Wellington Lopes, que acessou 
a Universidade pela ação afirmativa e confirma: “As cotas raciais, principalmente 
para cursinhos preparatórios pré-vestibular da Uneafro, significam esse espaço 
de criação de valores humanos, de participação social, de mudança estrutural da 
sociedade a partir da construção de novos conhecimentos”.

SALVE, QUEBRADA! UNEAFRO LANÇA CONTEÚDO EM 
CELEBRAÇÃO AOS 10 ANOS DA LEI DE COTAS

Imagens: Acervo da Uneafro Brasil
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O Candomblé é uma religião de matriz 
africana que surgiu na Bahia, em meados 
do século XIX. A tradição da oralidade e a 
espiritualidade africana acompanharam 
seu povo para onde quer que ele fosse. Em 
diversos países do mundo, a espiritualidade 
africana reinventou sua relação com a terra, 
com a magia e com o divino e, na diáspora 
brasileira, não foi diferente.

Os africanos escravizados no Brasil eram 
provenientes de diferentes regiões e 
etnias do continente e, sendo assim, suas 
formas de expressar a espiritualidade 
evoluíram para diversas tradições que são 
chamadas de nações do candomblé. As 
nações distinguem-se, principalmente, 
pelas divindades veneradas, os atabaques, 
os cânticos e a língua litúrgica utilizada nos 
rituais. O candomblé é uma expressão de 
vida que carrega em si muita diversidade. 

“As religiões de matrizes africanas são 
muito mais do que religiões. As nações 
de candomblé como Angola, Jeje-Mahi, 
Jeje-Nagô, Ketu, Ijexá, o Tambor de Mina, 
o Xangô, o Omolokô, a Umbanda, dentre 
outras, ocupam territórios que, no dizer de 
Renato Barbieri, são ilhas de África no Brasil. 
Nesses territórios, além do culto aos orixás, 
voduns, inclui seus ancestrais. Há um modo 
de ser, existir, ver e viver a vida”, afirma a 

linguista Elizabete Umbelino de Barros e 
também Iyalorixá Monadeosí.

Em 21 de julho de 1991, Elizabete nasceu 
para a vida espiritual. Foi iniciada pelo pai 
de santo Roberto Rocha, no Cantinho dos 
Orixás, em Nazaré Paulista. Seu nome Mona 
foi recebido por sua mãe Oxum e, desde 
então, é conhecida por todos como Iya 
Monadeosí. Mona = Filha. Adé = coroa. Osi = 
terra  (elemento de Obaluayê), sendo assim, 
filha coroada no reino de Obaluayê.

 “Deu-se esse nome pelo qual eu sinto 
muito orgulho e faço questão de ser 
identificada por ele. Esse nome iniciático 
faz parte da nossa identidade em relação 
às nossas religiões de matrizes africanas. 
Naquele julho de 1991, começou o meu 
aprendizado e, nos idos anos 90, meu pai de 
santo, aqui conhecido como Pai Roberto de 
Obaluayê, já me levava para o que já estava 
me destinado, que era zelar pelos orixás”, 
conta.

Zelar pelos Orixás, de fato, é o seu destino. 
Iya Monadeosí é Iyalorixá do Ilê Axé Iya 
Oloxum. Além da importante função que 
ocupa como mãe de santo, ela também é 
Doutora em Linguística pela Universidade 
de São Paulo, onde se tornou pesquisadora 
do Grupo de Estudos de Línguas Africanas 

e dedicou parte de sua vida à formação de 
professores no que diz respeito à História e 
Cultura Afro-Brasileira. 

A Iyalorixá nos explica por que o modo de 
ser e existir trazido pelos povos africanos é 
muito mais do que uma religião. “No Brasil, 
os territórios tradicionais de matrizes 
africanas são locais em que se cultua e 
louva o sagrado através de uma dinâmica 
que é capaz de exprimir formas culturais, 
históricas, sociais e políticas que vêm 
de longe no tempo e no espaço daquele 
continente. Por essa razão, as religiões de 
matrizes africanas são muito mais do que 
religiões”.

Esse modo de ser, existir, ver e viver a 
vida citado pela Iyá foi trazido pelos povos 
africanos oriundos dos antigos reinos das 
regiões onde, hoje, se situam os países 
Angola, República do Congo, Brazzaville, 
República Democrática do Congo, Kinshasa, 
Moçambique, Benin e Togo e Nigéria, 
segundo a especialista. 

CONTRA O RACISMO E EM DEFESA DA LIBERDADE 

Inspirada em figuras como a mãe Menininha 
do Gantois, a mãe de santo, pesquisadora e 
professora se associou a outras lideranças 
do candomblé e acolheu que, no seu 

RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA SÃO TRADIÇÃO, HERANÇA E 
RESISTÊNCIA NA LUTA CONTRA O RACISMO

Mayara NunesMayara Nunes

CAPA

Religiões de matriz africana enfrentam preconceito secular contra seus templos e cultos, mas seguem em defesa da Religiões de matriz africana enfrentam preconceito secular contra seus templos e cultos, mas seguem em defesa da 
liberdade liberdade 

Foto: Reprodução
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destino de zelar pelos orixás, compreendia 
também uma luta política, contra o racismo, 
em defesa da cultura e da liberdade de 
expressão. 

“Nós temos uma tarefa muito mais do que 
religiosa, que é a de combater o racismo 
religioso e a intolerância religiosa. E nós 
fazemos através de eventos aqui na cidade 
de Ribeirão Pires, nos espaços de poder 
e nas ruas através de manifestações 
culturais”, conta.

Em abril deste ano, Iyá Monadeosí, junto a 
outras lideranças do território, fizeram o 
Patacori Ogum, uma dança de saudação à 
Ogum, para a vereadora Márcia Gomes, da 
Mandata Coletiva de Mulheres Vereadoras 
do PT, que apresentou um PL na Câmara 
de Ribeirão Pires para os vereadores, que 
aprovaram e sancionaram como lei.

A Lei 6628/21 institui no calendário oficial 
de eventos do município de Ribeirão Pires 
o Dia Municipal do Patacori Ogum, a ser 
comemorado, anualmente, em 23 de abril. 
Cortejos, exposições e festejos têm 
sido práticas recorrentes na cidade a fim 
de aproximar a população dos cultos de 
matriz africana como forma de quebrar o 
preconceito, marcando o espaço com a 
música, cultura e beleza desse modo de 

existir.

A coordenadora dos núcleos da Uneafro 
Brasil, Fabíola de Carvalho é Iaô (em iorubá: 
Ìyàwó), que é como são designados os filhos 
de santo que já passaram pela iniciação 
no candomblé, popularmente conhecida 
como “feitura de santo”, mas que ainda não 
completaram o período de 7 anos após a 
iniciação.

Fomotinho Fabiola de Yewa, filha de Doné 
Irene de Azonsu do Xwe Hennu Aiyono 
Azònsú e neta de Humbono Mejitó Dancy do 
kwe Zo Haradà Arholo Gbessen é assim que 
ela se apresenta. Na tradição Jeje-Nagô, o 
filho ou filha de santo quando diz o nome 
apresenta toda a ancestralidade. 

Bio, como é conhecida carinhosamente 
dentro da Uneafro, acaba de nascer 
para a vida espiritual, mas já enfrenta os 
desafios do preconceito e do racismo 
religioso no contato social. Umbandistas 
e candomblecistas enfrentam além do 
racismo e discriminação que remontam 
à escravidão desde o Brasil colônia e, 
atualmente, a ação de movimentos 
neopentecostais que nos últimos anos 
teriam se valido de mitos e preconceitos 
para insuflar a perseguição.

“Assim como os desafios sociais, o político 
é  latente. Está colocado, muito por conta 
do racismo religioso e intolerância religiosa 
que, ao me iniciar nos ritos do Candomblé, 
estou abandonando a Deus. Assim, a ideia 
de muitos ou de algumas pessoas é  que 
não sou mais uma boa pessoa, e tudo o que 
você já fez de relevante em sua trajetória 
de vida, de nada serviu ou tem valor”, conta 
Fomotinho Fabiola de Yewa.

“Depois de um processo de iniciação, sair 
às ruas, voltar para o trabalho, ir ao banco 
quando necessário, com as vestimentas 
ou simplesmente toda de branco e cabeça 
coberta é  um dos maiores desafios, pra 
pegar um simples carro de aplicativo por 
exemplo, que por vezes passam direto 
quando vê que é você a pessoa que vai 
embarcar. O racismo é  violento e ele 
mata, seja te ferindo literalmente ou te 
adoecendo pelas insistentes violações do 
seu direito de cultuar segundo a sua fé, que 
nem sempre é a mesma do outro” explica a 
coordenadora.

Fabíola relata que apesar da intolerância 
nos espaços de socialização, nos lugares 
onde ela circula espiritualmente e 
profissionalmente existe cuidado, respeito 
e um acolhimento fortalecedor que vai 
desde o reconhecimento do momento de 
transformação pelo qual ela está passando, 
até a proteção de sua integridade física. 

“Uma pena que ainda isso se dê apenas 
nas nossas intimidades. Esse respeito 
e compreensão deveria ser de todes, 
próximos ou não. O candomblé  já fazia, 
fez e faz a luta historicamente,  Com 
muito respeito e disciplina eu busco me 
inserir nessa relação com o candomblé, 
eu o reconheço como um canal de força 
e proteção, baseado no amor, cuidado e 
resistência.”, afirma a Iaô.

Foto:  Fabíola de Carvalho

Foto:  Fabíola de CarvalhoFoto:  Reprodução
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UNEAFRO BRASIL VISITA
MEMORIAL DA RESISTÊNCIA EM SÃO PAULO

No dia 22 de outubro, estudantes do 
Núcleo Clementina de Jesus, da Uneafro 
Brasil, visitaram a exposição “Memórias 
do Futuro: Cidadania Negra, Antirracismo e 

Resistência”, no Memorial da Resistência 
de São Paulo. A curadoria traz um panorama 
histórico das lutas por direitos da população 
negra no estado de SP, de 1888 até os 

dias de hoje. A visitação foi organizada e 
conduzida pelos coordenadores Wlisses 
Daniel e Wkellisson Daniel. Fotos Thiago 
Fernandes
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Foram mais de 60 milhões de votos do povo 
brasileiro para eleger Lula como Presidente 
do Brasil em 30 de outubro de 2022. A 
vitória é uma conquista para o povo negro, 
povos indígenas, periféricos, favelados, 
quilombolas, ribeirinhos, de terreiro, 
trabalhadoras e trabalhadores que uniram 
forças e foram às urnas contra a política de 
morte de Bolsonaro.

A eleição mais importante da última geração 
mostrou que a defesa da democracia, da 
humanidade e da preservação do meio 
ambiente voltou a ser a prioridade para a 
maioria da população. Por isso, é sempre 
importante lembrar que enquanto houver 
racismo, não haverá democracia. O povo 
negro é 56% do país e o lema da Coalizão 
Negra Por Direitos guia a urgência que o 
movimento negro reivindica há muitos anos.

É necessário que as políticas públicas de 
igualdade racial e combate ao racismo 
sejam resgatadas, fortalecidas e mantidas, 
como o ensino da história afro-brasileira e 
indígena nas escolas, a política de cotas 
raciais em universidades e concursos 
públicos, o Estatuto da Igualdade Racial, 
a volta da Secretaria Nacional de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, assim 

como os programas sociais, como Prouni, 
FIES, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, 
Luz para Todos, Fome Zero e tantos outros 
que beneficiam todo nosso povo. E que, de 
uma vez por todas, o combate ao racismo 
entre para a centralidade do debate sobre a 
sociedade que queremos.

Em São Paulo, nosso território, os mais 
de 10 milhões de votos para Fernando 
Haddad também significam a retomada da 
esperança das oportunidades de sonhar 
um futuro, mas não foram suficientes 
para vencer o bolsonarismo no estado. 
A vigilância constante na atuação da 
polícia do estado, que já foi considerada 
uma das mais violentas e letais do Brasil, 
é um compromisso necessário para a 
preservação da vida de nossos jovens 
negros e periféricos e vamos continuar 
atentos.

Importante ressaltar que, mesmo com a 
volta da gestão de Lula, o melhor presidente 
da história do Brasil, as estatísticas que 
apontam a morte de um jovem negro a cada 
23 minutos; a população negra como maior 
parcela das mortes causadas pela violência 
policial; maior parcela que é impactada com 
a devastação das florestas e poluição das 

águas; maior parcela que convive com a 
fome, o desemprego e evasão escolar, não 
mudam de um dia para o outro.

Precisamos urgentemente de um 
Plano Nacional de Enfrentamento à 
Política de Morte da População Negra. 
É fundamental que tenhamos pessoas 
negras comprometidas com essa agenda 
em todas as pastas do governo para uma 
ação interministerial em defesa das nossas 
vidas.

Agora, é preciso muito trabalho e confiança 
do novo governo para ouvir ainda mais 
os anseios da população e incluir as 
elaborações do movimento negro em seus 
programas e iniciativas. A paridade de 
raça e gênero nos ministérios, secretarias 
e demais setores é fundamental para a 
reconstrução do Brasil que sonhamos e 
lutamos para ser a realidade.

Seguiremos atentos, acompanhando todos 
os trabalhos e, sempre que necessário, 
exigindo e cobrando que o Brasil rume para 
uma verdadeira democracia. Não é hora 
de baixar a guarda, pois, se quisermos 
mudanças, esse é só o começo. 

É hora de fazermos Palmares de novo!  

LULA ELEITO E O COMPROMISSO COM O BRASIL DA 
DEMOCRACIA E DO COMBATE AO RACISMO  

Foto: Ricardo Stuckert

OPINIÃO
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Os integrantes dos povos indígenas 
de Abya Yala e dos povos negros e 
afrodescendentes em representação 
dos povos e comunidades e diásporas do 
Canadá, Estados Unidos, México, Chile, 
Honduras, Nicarágua, Colômbia, Equador, 
Peru, Bolívia, Uruguai, Brasil, Haiti, Argentina, 
Guatemala, República Dominicana, Trinidad 
e Tobago, Panamá, Suriname, Jamaica, 
Porto Rico, Uganda, Cuba, Venezuela, no 
marco da rememoração dos 530 anos de 
resistência dos Povos Indígenas, Negros 
e Afrodescendentes lançam na COP27 a 
“Declaração de Resistência anticolonial 
indígena, negra e afrodescendente”, com 
uma lista importante de proposições para 
outros tempos no mundo. 

A articulação se apresenta como um 
movimento anticolonial, antirracista, 
antixenofóbico, antipatriarcal, 
antihomofóbico e antilesbotransfóbico. 

Como Movimento de Libertação Negra e 
Indígena, a nossa luta é interseccional, 
transeccional, antirracista, feminista 
comunitária, Afrofeminista, mulherista 
africana, de identidades políticas diversas 
em comunidade. 

Buscamos evidenciar e questionar a inegável 
relação existente entre colonialismo, 
capitalismo, patriarcado e racismo. 
Reivindicando a autonomia de seus corpos 
e reconhecendo a complementaridade dos 
que habitam os territórios e a participação 
das mulheres e dissidências para a defesa 
da vida, o território e a preservação dos 
saberes e conhecimentos ancestrais. 

Em busca da formação de uma plataforma 
sustentada em redes comunitárias 
sólidas, integradas por organizações e 
coletivos sociais indígenas, negros e 
afrodescendentes do continente, com o fim 
de favorecer o acionar coletivo, solidário, 
coordenado e organizado. 

No Brasil organizações como Instituto 
de Referência Negra Peregum, Uneafro 
Brasil, Criola, Instituto Perifa Sustentável 
e Coordenação Nacional de Articulação 
de Quilombos (CONAQ) assinaram a 
declaração, reforçando a importância de um 
diálogo internacional entre os povos. 

Entre as proposições estão que o dia 12 
de outubro seja declarado como o dia 
da resistência ao extermínio dos Povos 
Indígenas, Negros e Afrodescendentes de 
Abya Yala. Declarando que a luta dos povos 
é articulada, diversa, continental, inclusiva 
e plural. Sendo considerados com urgência 
protagonistas em igualdade de direitos em 
qualquer processo ou projeto que afete as 
comunidades e territórios. 

Criação de projetos e a implementação de 
ações diretas, políticas públicas, ações 
afirmativas e de reparação interculturais e 
interseccionais que garantam a distribuição 
justa e equitativa da riqueza, o acesso à 
saúde, à soberania alimentar, à água potável 
e de qualidade para que possamos viver em 
ambientes seguros e dignos. 

Direito ao território é direito e eles 
reivindicam isso. “Todas as terras indígenas 
e territórios negros devem ser devolvidos 
aos seus legítimos donos. As terras devem 
ser devolvidas aos seus respectivos 
povos. Todas as comunidades negras e 
afrodescendentes devem ter livre titulação 
sobre as terras em que habitam. E livre 
acesso aos seus recursos naturais como 
praias, selvas, pântanos, bosques andinos, 
planícies, bacias, rios, glaciares, vales 
interandinos, pântanos em altura, lagos, 
pradarias, manguezais, baías, ladeiras, 
quebradas e terras não-cultivadas as quais 
não devem ser privatizadas nem exploradas 
de nenhuma forma”. 

E reforçando que não pode existir justiça 
climática sem justiça racial. Entendendo 
que a justiça climática reconhece que a 
mudança climática tem impactos distintos 
de acordo às condições econômicas, 
sociais, raciais e de gênero. E que a 
justiça racial é um eixo fundamental na 
luta contra as desigualdades produto do 
sistema colonial, capitalista, extrativista e 
agroexportador.

MOVIMENTOS NEGRO E INDÍGENA LANÇAM ‘DECLARAÇÃO DE 
RESISTÊNCIA’ NA COP27
Mariana BelmontMariana Belmont

Imagem: Reprodução
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A medicina tradicional africana é uma 
medicina alternativa ao modelo biomédico, 
que se utiliza de práticas milenares de 
fitoterapia indígena e da espiritualidade 
africana. Essa prática faz uso de uma ampla 
biodiversidade de plantas que são utilizadas 
para o tratamento de inúmeras doenças 
e, por ser acessível, traz autonomia no 
processo de cura e tem eficácia comprovada 
na melhoria e bem-estar da população do 
continente. 

Antes da criação da medicina científica, a 
medicina tradicional era um sistema médico 
dominante para milhões de pessoas na 
África. Os medicamentos à base de plantas 
ainda são pouco pesquisados e, sendo 
assim, pouco regulamentados. 

Falta documentação detalhada de um 
conhecimento tradicional que é transmitido 
pela oralidade, mas isso não quer dizer que 
seus tratamentos não possuam eficácia. 
Aspectos relacionados às medicinas 
tradicionais estavam resguardados num 
âmbito das religiões de matriz afro-brasileira 
e dos povos originários.

Atualmente, algumas práticas foram 
incorporadas nas políticas do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que é a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC), na perspectiva da prevenção de 
agravos e da promoção e recuperação da 
saúde, com ênfase na atenção básica. 
São cerca de 29 práticas oferecidas para 
atender a população de forma natural 
e complementar ao sistema de saúde 
biomédico.

No passado, a ciência hegemônica 
considerava o conhecimento tradicional e 
seus métodos como primitivos e atrasados. 
Sob o domínio colonial, curandeiros 
tradicionais africanos e xamãs indígenas 

foram proibidos de realizar suas curas. 
Muitos países os consideravam praticantes 
de magia e condenavam suas práticas, que 
eram tidas como ilegais.

Ainda hoje, há preconceito, racismo 
religioso e intolerância quanto à difusão 
desse conhecimento. Algumas instituições 
e profissionais que controlam o sistema 
de saúde têm definido aqueles que são 
reconhecidos pela biomedicina e os que 
não são reconhecidos, representados 
pela medicina tradicional, como os xamãs, 
iyalorixás, babalorixás, entre outros.

Mas algo vem sendo transformado em 
nível cultural e, desde o início do século 
XXI, os tratamentos e remédios utilizados 
na medicina tradicional foram os mais bem 
avaliados pelos pesquisadores científicos. 

Países em desenvolvimento começaram 
a perceber o alto custo dos modernos 
sistemas de saúde e das tecnologias para 
desenvolver a medicina científica, com isso, 
demonstrando que a medicina tradicional 
africana era eficaz e poderia sanar esse alto 
custo da produção dos remédios. 

Durante a pandemia de covid-19, segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o continente teve aprovação de 
dois remédios à base de plantas, como 
terapêuticos e complementares, que 
tiveram resultados promissores. Esse 
estudo reforçou a confiança no sistema 
de saúde em toda a África, aumentando a 
conscientização sobre o valor da medicina 
tradicional.

A pandemia de covid-19 acentuou essa 
popularidade, não somente na África, 
mas em diversos países, inclusive no 
Brasil. Fatores que aumentaram a oferta 
por estarem relacionados a mudanças 
estruturais e comportamentais, e também 

porque o sistema de saúde não vem sendo 
mais tão satisfatório para a população e 
para os profissionais de saúde, geraram 
uma procura por tratamentos alternativos 
e formações voltadas para a medicina 
tradicional.  

Houve também uma mudança no perfil 
de doenças, que traz questões ligadas 
ao emocional. São sintomas que antes 
nem eram considerados como doenças 
nos atendimentos médicos. As pessoas 
estão em busca de escuta profissional e 
um cuidado que requer outro padrão de 
atendimento, tal como nos atendimentos 
psicológicos e práticas de cuidados 
integrativos que abarcam essas 
necessidades. 

Os diagnósticos e os métodos de tratamento 
escolhidos na medicina tradicional africana 
baseiam-se essencialmente em aspectos 
espirituais nos quais a cultura africana diz 
que ninguém fica doente sem razão. Nesses 
casos, ao invés de procurar razões físicas 
de doenças, os curandeiros africanos 
tentam determinar a causa raiz que resulta 
de um desequilíbrio entre o paciente e o seu 
ambiente social, psicológico ou espiritual e 
que tem efeito no corpo físico. 

MEDICINA TRADICIONAL AFRICANA:
AUTONOMIA, ANCESTRALIDADE E EFICÁCIA

Mayara NunesMayara Nunes

Tratamentos milenares vêm sendo incluídos nas práticas de atendimento do Sistema Único de Saúde e hospitais Tratamentos milenares vêm sendo incluídos nas práticas de atendimento do Sistema Único de Saúde e hospitais 
convencionais no mundo todoconvencionais no mundo todo
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O combate ao racismo ambiental foi um dos 
destaques da COP 27. Durante evento sobre 
o tema, entre as discussões, a reivindicação 
de participação dos movimentos negro, 
quilombola e indígenana na transição de 
governo no Brasil e a urgência em colocar o 
combate ao racismo entre as prioridades do 
próximo administração do País..

Douglas Belchior, cofundador da Uneafro 
Brasil e da Coalizão Negra Por Direitos, um 
dos palestrantes do evento, afirmou que a 
participação do movimento negro na COP 
27, objetiva passar o recado da resistência 
da população negra, e do quilombolas ao 
mundo.

“A crise ecológica é uma crise de justiça 
social. O que estamos falando aqui hoje, 
sobre os impactos do racismo ambiental, é 
o que falamos sempre sobre desigualdade 
racial - estamos falando sobre vidas 
consideradas descartáveis. O presidente 
Lula tem agora a tarefa de levar adiante 
as urgências que estamos discutindo 
neste espaço, uma vez que foi eleito como 
contraponto ao governo de Bolsonaro”, 
disse.

Além de Belchior, a diretora do Instituto 
de Referência Negra Peregum e advogada 
da Coalizão Negra por Direitos, Sheila de 
Carvalho, também foi uma das porta-vozes 
no evento. Ela relembrou que a temática 
do racismo ambiental já é antiga, e que 
é preciso ver ações efetivas no próximo 
governo Lula. 

“A degradação ambiental e exploração do 
espaço tem uma origem racial e vem junto 
com a exploração histórica dos corpos 
negros. Essa origem catastrófica impacta 
muito mais a população negra até hoje, seja 
pela perda da vida ou perda de direitos que 
são impossíveis de mensurar. Trazer essa 
temática aqui é ouvir as vozes silenciadas 
do Sul Global”, avalia.

Sheila também lembrou do conceito 
de “zonas de sacrifício” na perspectiva 
ambiental, que são lugares insalubres para 
saúde física e mental , com violações de 
direitos humanos, e com muita degradação 
ambiental e muita poluição

“Em um relatório da ONU, que as 
contribuições da Coalizão Negra por 

Direitos foram incorporadas, a relatora 
trouxe o termo ‘zonas de sacrifício raciais’ 
e devemos levar em conta esse conceito 
no debate do racismo ambiental, uma vez 
que são os negros que mais sofrem nessas 
regiões, seja no campo ou nos grandes 
centros”, acrescenta.

 Pela CONAQ (Coordenação Nacional 
de Articulação de Quilombos), também 
participaram Biko Rodrigues e Kátia 
Penha, que levaram a importância dessas 
comunidades,que são linha de frente na 
resistência climática e muito mais atingidas, 
para o debate na Conferência.

“É desigual nós discutirmos no mesmo 
patamar com os 10% que mais destroem 
o meio ambiente, sendo que nós não 
degradamos, nós protegemos. Precisamos 
estar em todas as pastas na transição do 
governo, incluindo o Ministério do Meio 
Ambiente: uma vez que a boiada passou, 
sob autorização de um governo, agora 
nós precisamos reestruturar, reivindicou 
Kátia Penha, que é Diretora de projeto da 
Associação Nacional Cooperação Técnica 
Negra Anastácia.

COP 27: COMBATE AO RACISMO AMBIENTAL DEVE ESTAR NA 
PRIORIDADE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DO GOVERNO 
LULA, AVALIA LIDERANÇAS DO MOVIMENTO NEGRO

Integrantes do movimento negro participam da COP27. Movimento quilombola reafirma seu papel na preservação dos Integrantes do movimento negro participam da COP27. Movimento quilombola reafirma seu papel na preservação dos 
territóriosterritórios

MEIO AMBIENTE

Luiz SoaresLuiz Soares
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ENCONTRO IJÁ ODÒ: UNEAFRO SONHANDO E RESISTINDO
Ijà Odó  é juventude de luta em yorùbá! E esse 
foi o nome que escolhemos coletivamente 
para o nosso encontro da Juventude 
Uneafro, de muitos sonhos e resistências 
compartilhadas para projetar o futuro que 
desejamos e construiremos. 

Com mais de 20 representações dos 
nossos núcleos, da região metropolitana 
de São Paulo e interior, e também do Rio de 
Janeiro, estávamos aquilombados, do dia 
9 a 11 de setembro, para dialogar sobre o 
contexto de fome, genocídio e eleições 
e o que ele tem demandado de urgente à 
atuação das juventudes negras, periféricas, 
quilombolas, indígenas e do campo. 

Foi Douglas Belchior, uma das nossas 
lideranças da Uneafro, que abriu os 
caminhos do nosso encontro dando aulas: 
rem emorando a luta do nosso povo durante 

a história do Brasil! 

No segundo dia, logo pela manhã, recebemos 
Beatriz Lourenço, Raifah Monteiro, Bruno 
TSEREBUTUWE TSERENHIMI´RÃMI  e Célia 
Rosana para uma análise de conjuntura na 
mesa “Fome, genocídio e eleições: O que 
o agora demanda das juventudes negras, 
indígenas, faveladas e do campo?”, com 
mediação de Débora Dias, para pensar 
sobre as demandas e necessidades 
históricas das juventudes brasileiras e quais 
responsabilidades o agora nos convoca. 

Durante a tarde, recebemos Felipe Choco, 
Thiagson e Thais Santos com a reflexão 
sobre como a cultura é, e continua sendo, 
um instrumento de resistência, autocuidado 
e geração de renda para os territórios e 
juventudes na mesa “Combinamos de não 
morrer: organizações culturais, resistência 

e vida nos territórios”, mediada por Júlia 
Gomes.

No último dia, abrimos os trabalhos com a 
oficineira Júlia Mendes, do coletivo Máfia 
das Minas, que nos convidou a trocar sobre 
literatura marginal e a confeccionar um zine 
coletivo. E, por fim, a partir da introdução 
sobre a estrutura de funcionamento da 
Uneafro Brasil, por Wellington Lopes e 
Débora Dias, e de dinâmicas e ferramentas 
de mediação, construímos um plano de ação 
da juventude da Uneafro Brasil, aprovado 
ponto a ponto em plenária.

Um salve e agradecimento a todos os 
convidados e a quem se fez presente, 
confiando e trocando uma ideia sincera e de 
igual! 

Jéssica FerreiraJéssica Ferreira

Foto: Luana Vieira



Você é professor ou aluno da Uneafro, é da quebrada, Você é professor ou aluno da Uneafro, é da quebrada, 

curte e faz arte negra e periférica? Dê um salve!curte e faz arte negra e periférica? Dê um salve!

Mande um e-mail para jornaldauneafro@gmail.com e mande Mande um e-mail para jornaldauneafro@gmail.com e mande 

seu trabalho aqui para toda a nossa comunidade ver!seu trabalho aqui para toda a nossa comunidade ver!

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 | C/C: 285.078-8 | Em nome do Instituto de Referência Negra Peregum  | CNPJ: 11.140.583/0001-72

VITRINE DE JORNAL!

POR UM BRASIL QUE NÃO MATE FUTUROS 
Enquanto houver racismo e intolerância, 
a juventude negra não estará a salvo, pois 
sempre terá o alvo como marca na pele, no 
andar, na roupa, no boné, no black, no corpo. 
Andar sem documento? Onde já se viu? Para 
mãe preta, é um tormento, certamente, um 
dia conduzido pela incerteza da volta do 
filho para casa. 

A cada confusão do Estado, um futuro 
vai ao chão. Futuro médico, arquiteto, 
empreendedor, futuro artista, futuro 
professor. A cada confusão, um jovem é 
assassinado, uma mãe chora sua perda em 
silêncio e a confusão se justifica a todo 
momento, mas nunca se erra o alvo. 

Confundiu marmita com arma, guarda-
chuva com fuzil, bíblia, macaco hidráulico, 
furadeira, saco de pipoca, celular, só não 
confunde o lugar. A criminalização de 
territórios inteiros, a desigualdade, a falta 
de estrutura. Saneamento não chega, 

educação não chega, cultura não chega, 
mas a bala chega antes de tudo. 

A vida do jovem negro é marcada pela 
insegurança ou pela segurança pública? 
Nem a infância está protegida, segue sendo 
coagida, a bala perdida nos quintais de 
casa, nas brincadeiras de rua, nas janelas 
da sala de estar, na escola. O Brasil não te 
deixa estudar. 

Um país que saiu do mapa da fome, que 
construiu universidades, hoje, tem em 
suas cidades, escolas de tiro. Fuzis e 
metralhadoras na mão de civis. A merenda 
cortada há quatro anos, cortes em verbas 
destinadas à educação, corte na cultura, 
corte no SUS, e no cartão corporativo, não?

A juventude não espera, o motoboy que 
entrega comida passa fome na viela, o 
novo é reprimido e o mesmo ovo dividido 
em quatro partes, não ficar louco no Brasil 
é uma arte. 

É tanta morte   física e subjetiva.  Falta 
remédio, falta comida. E a vida vai 
se condicionando a uma sobrevida. 
Sobrevivendo à violência, à falta de emprego, 
à moradia digna e se esquivando da bala 
que invade a favela. O desenvolvimento não 
pode ser uma guerra. 

Um país que educa se desenvolve 
sem destruir floresta. Um país que não 
desperdiça potencial faz a roda da economia 
girar. Um país que investe em cultura no 
lugar do encarceramento é um país seguro 
para a mãe cujo filho saiu sem documento. 
Um país que acredita na juventude é um 
país que não mata futuros. 

Essa é uma campanha do Instituto de 
Referência Negra Peregum em parceria com 
a Uneafro Brasil durante o segundo turno 
das eleições em defesa da vida, por uma 
sociedade antirracista e democrática.

Mayara NunesMayara Nunes

Imagens: Campanha em parceria com o Instituto de Referência Negra Peregum
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