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Apresentação

        O presente ebook é resultante de uma das diversas atividades avaliativas do Curso de Formação
Docente em Educação para as Relações Étnico-raciais, oferecido de forma virtual, para interessados/as, na
implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, nos diversos espaços sociais. O referido curso tem mais de
dez anos de existência. Na maior parte deste período, foi oferecido de forma presencial, em cidades polos
como Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas. Já participaram deste processo formativo grandes
nomes da pesquisa acadêmica e prática pedagógica ligados/as, a temática como Benjamin Xavier de
Paula, Rosa Margarida Oliveira Carvalho, Anna Maria Canavarro Benite, Winnie Samanú Lopes Lima,
Cairo Mohamad Ibrahin Katrib, Iêda Leal, Lucimar Rosa Dias, Jerson de Souza. Frisa-se também
participações internacionais como Boaventura Eugênio Monjane (Moçambique) e Cristina Roldão
(Portugal), entre tantos outros/as. 
          Com o período pandêmico e o isolamento social, as atividades presenciais foram interrompidas.
Agora o curso passa a ser ofertado de maneira virtual. Isso representou uma grande mudança conceitual,
contudo preservando a mesma postura formativa. Permanecemos com os encontros mensais, desde então
na modalidade remota e síncronos, onde em cada seminário temático debatíamos um assunto ligado às
relações étnico-raciais. Nos seminários temáticos trouxemos, ao longo destes anos, pesquisadores/as da
área para conversarem conosco sobre como aproximaram do tema, como ele foi apresentado na teoria e
as possibilidades de levá-lo para a sala de aula e demais ambientes em que os/as cursistas participariam. 
              No ano de 2022, como uma das práticas já realizadas anos anteriores, cada turma recebeu o nome
de uma mulher negra, como Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, Maria Firmina dos Reis, Hilária Batista,
Mariele Franco, Ruth Souza, Graça do Aché, dentre tantas outras. Desta forma, cada sala analisou o perfil
destas mulheres, conheceu suas histórias, como elas se relacionavam com a comunidade e de que forma
impactaram a mesma. 
          Esta nomeação das salas vai muito além de um título. Passa pelo reconhecimento de uma parcela da
população brasileira que tem sido historicamente inferiorizada e invisibilizada. Esta atitude quebra
paradigmas eurocêntricos e ressalta feitos por estas mulheres que deram notoriedade às suas vidas,
observadas através de suas ações cotidianas.  A despeito dessa tentativa de silenciamento, a resistência
negra tem se mantido e se fortalecido, por conta destas ações transformadoras. 
         Da forma como temos sidos ensinados nas escolas, parece que os feitos históricos e suas
personalidades não são de pessoas reais. Passamos, por conta disso, a admirar essas pessoas como se suas
ações fossem impossíveis de serem realizadas por nós, seres humanos comuns. Infelizmente, nos
currículos escolares ainda predominam as ações desenvolvidas pela população branca. A população
negra não teria nada a nos contar? Os feitos de negros e negras não seriam temas relevantes para
aprendermos.
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na escola? A atividade realizada no Curso de Formação Docente em Educação para as Relações Étnico-
raciais prova o oposto disso. A proposta da atividade, parte do processo avaliativo do curso, foi identificar
na sua comunidade, em seu território, pessoas negras que, de alguma forma, marcaram-na
positivamente. 
             Este exercício visibilizou muitas histórias de vidas, que no seu território, marcam pela relevância
do trabalho desenvolvido na comunidade. São legados que dão o diferencial dos lugares onde as ações
foram desenvolvidas. São atividades das mais simples às mais complexas, contudo não são lembradas por
fatores hierarquizantes, mas pelo contrário, pelo poder transformador que elas têm.
              Este é o resultado que trazemos neste ebook. Personalidades negras e suas histórias de vida,
contada por cursistas que também querem materializar histórias, e assim o podem pelo presente.
Esperamos que possam se deliciar, como nós nos deliciamos, lendo cada relato de vida de cada um/a
dos/as escolhidos /as para compor esta coleção de pessoas fortes e construtoras de sua própria história e
da história de sua comunidade. 

 
 

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
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Adenilde Petrina Bispo, 70 anos, veio parar em Juiz de
Fora após o pai, que trabalhava em estrada de
rodagem, estabelecer-se na cidade. Morou no Bairro
Floresta e no Eldorado, até o pai se aposentar e
comprar uma casa no Santa Cândida, onde a mesma
reside até hoje. Em busca do básico para viver, aos 17
anos, Adenilde juntou-se a um grupo de mulheres da
comunidade, que lutou por melhorias para o bairro. Da
“militância por necessidade” não parou mais. Na
década de 1990, Adenilde encampou a luta pela
democratização da comunicação e ajudou a criar, na
periferia, a Rádio Comunitária Mega FM. Desde 2013,
dedica-se ao Coletivo Vozes da Rua, um grupo de
movimento negro, que se debruça sobre a questão por
meio da cultura hip hop e do estudo de autores negros.
Nele, vê a participação feminina ganhar visibilidade,
porque presente, ela sempre esteve – garante. Já teve
muitos sonhos. Alguns, viu realizar. “Hoje meu sonho é
termos fraternidade e solidariedade. Queria que as
pessoas respeitassem a natureza e houvesse mais
igualdade”.

No ano de 2017 Adenilde recebeu o título de Doutora
Honoris Causa concedido pela UJF. Pela primeira vez
este título foi concedido a uma mulher negra. Adenilde
nos contou que não esperava por isso, e que no início
pensou em não receber este título, mas após uma
conversa com a comunidade de Santa Cândida ela
percebeu que esse Título também pertencia a sua
comunidade, pois esse título representa uma luta
antiga de todos que lutaram pela comunidade. E no dia
que Adenilde foi receber o Título a comunidade
compareceu em peso. Com certeza para a nossa Cidade
Adenilde tem uma grande representatividade. Pois ela
representa a força e a coragem da mulher negra.

Sua principal referência feminina, diz, foi a avó Ana
Josina, a qual todos conheciam por Sinha’Ana. Em uma
família predominantemente de mulheres, ela conta
que cresceu cercada por referências femininas, mas só
tomou consciência das implicações dessa formação
familiar anos mais tarde. “A minha avó foi mãe solteira
de três mulheres, e aqui em casa somos quatro irmãs e
apenas um irmão. Ter minha avó como referência foi
muito importante para mim. Ela criou sozinhas as três
filhas e nunca deixou a peteca cair. Sempre nos falava
para não abaixar a cabeça que tínhamos de enfrentar
as lutas quais elas fossem. Para ser mulher era preciso
ter coragem, ela dizia”.

Percebendo a possibilidade de alargar seus horizontes,
Adenilde bateu o pé com a mãe, Lindaura, e foi estudar.
Optou por Filosofia devido à área de Cosmologia.
“Queria ser astrônoma, porque amava olhar o céu, mas
não deu. Daí fui para a 'terra de ninguém', como minha
mãe achava que era a Filosofia. Eu respondia: não
somos ninguém mesmo, então estou no lugar certo”, ri,
ao rememorar o argumento que arrebatou a mãe.

Conversar com a Adenilde é sempre um aprendizado,
pois ela tem muito conhecimento para compartilhar. 

ADENILDE PETRINA BISPO
POR

IRLAMARA DE PAULA CORRÊA MARTINS
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O seu trabalho junto ao Coletivo Vozes da Rua é surpreendente. Através de sua Biblioteca comunitária os jovens tem
acesso a autores que poderão mudar as suas trajetórias, como, por exemplo, a Autobiografia de Malcon X, onde
segundo Adenilde e os “meninos” do Coletivo Vozes da Rua dizem que já em 1960 Malcon X já dava todos os “ bizus”.

Quando estive na sua casa, Adenilde me falou bastante empolgada sobre o livro “SOBRE O RELATIVISMO PÓS-
M0DERNO E A FANTASIA FASCISTA DA ESQUERDA IDENTITÁRIA” Do autor Antônio Desidério. Como Adenilde tinha
mais de um livro, me deu um de presente.

Tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouco da trajetória maravilhosa dessa mulher que é Adenilde e me sinto
muito honrada de conhecer e ter sua amizade. UBUNTU!!!
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Sendo aprovado para o Ginásio, atual fundamental II
(60 ao 90 ano), passa a estudar no Colégio Estadual
Governador Lomanto Júnior, localizado na estrada que
dá para o Farol de Itapuã. Nessa etapa do estudo
formal, estava com 11 anos, e é nesse momento de sua
vida que começa a dançar no Grupo de Danças
Folclóricas do colégio. Grupo dirigido por Sandoval
Nascimento (Abaeté) e Jorjão Bafafé, os seus primeiros
mestres de dança. E eram danças do repertório afro-
brasileiro; capoeira, maculelê, samba-de-roda,
mariscada (puxada-de-rede) e coreografias afros.

Após concluir o Ginásio, no 2º Grau, passa a estudar no
Colégio Estadual da Bahia, mais conhecido como
Colégio Central, uma instituição de educação pública
que já foi uma grande referência educacional da Bahia,
localizada no centro da cidade de Salvador, onde se
formou em Auxiliar Técnico em Desenho de
Construção Civil. E nesse período de sua adolescência,
passa a conhecer diversos espaços de dança de
Salvador; Sesc/Senac, em Nazaré e Pelourinho, onde
teve como primeiras professoras de dança moderna,
Tânia Bispo e Fafá Carvalho. Instituição onde passou a
fazer parte dos espetáculos do Teatro de Arena Sesc
Pelourinho, local onde conhece o Mestre King sendo
convidado para dançar com o grupo que ele dirigia e
coreografava, o Grupo Gênesis. 

AGNALDO SOUSA FONSÊCA
POR

EDNEY ADVINCULA DA CONCEIÇÃO
 
 
 “Primeiro Movimento”

Agnaldo Sousa Fonsêca se reconhece enquanto uma
pessoa preta, periférica, soteropolitana, nascida e
criada no bairro de Itapuã, em 28 de janeiro de 1972.
Filho de Alaryco Fonsêca D`Aleluia, nascido em Itapuã,
e de Dulcineia Sousa Fonsêca, originária de Ilha de
Maré, lugarejo aos arredores da Baía de Todos os
Santos, Salvador. Ela aos 12 anos foi levada pela sua
mãe para morar e trabalhar numa residência em
Itapuã, por volta da década de 1950, fazendo a
passagem para o Òrum (Céu) em 2013.

A partir da união dos pais de Agnaldo foram gerados
mais sete irmãos, sendo ele o segundo mais velho dos
três filhos homens e cinco mulheres. Ele teve a
felicidade em nascer num território que traz um legado
étnico-cultural potente e que contribuiu de forma
significativa na construção de seu pertencimento,
identitários e sociais. Teve a oportunidade em sua
infância de poder usufruir plenamente o que o
território de Itapuã oferecia enquanto um lugar
cercado de praias, lagoas, dunas, matas e rios.
Carregando em sua memória significativos momentos
de imersão do seu corpo negro em seu pertencimento
territorial local, sobretudo, os momentos de quando a
sua mãe ia lavar roupas na Lagoa do Abaeté, e ele e
seus irmãos iam com ela. Segundo ele, momentos
únicos de festa para todos eles; enquanto a sua mãe
lavava as roupas, eles estavam mergulhando na lagoa,
correndo pelas areias e matas. Brincando, vivendo a
ludicidade de seu período de infância.

Nessa faixa etária, entre três e seis anos, ele começa a
estudar na Escolinha Coração de Jesus, instituição de
educação infantil de sua tia Altamira Fonsêca, irmã de
seu pai, a qual, também já fez a passagem. Em seguida,
no primário, atual fundamental I (10 ao 50 ano),
começa a estudar na Escola Dona Jenny Gomes, uma
instituição localizada na Vila do Sargento, em Itapuã.
Recorda-se que eram as suas irmãs que o levava para a
escola, pois, a sua residência de morada, construída
pelo seu pai, ficava aproximadamente 4 km de
distância da escola.
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Um outro espaço de dança que passa a conhecer na
época, é o Espaço Xisto Bahia, localizado no subsolo da
Biblioteca Central do estado da Bahia, nos Barris. Onde,
além de fazer parte do Grupo Chama, liderado pelo
saudoso Augusto Omolú, passou a frequentar as aulas
do Balé Folclórico da Bahia, companhia a qual presta
audição e passa a fazer parte entre 1989 e 1992. Mas,
antes já havia participado do Grupo Folclórico do
antigo restaurante Sabor da Terra, localizado no
Jardim dos Namorados, Armação, grupo dirigido por
Firmino de Itapuã. Também participou dos espetáculos
da antiga casa de show Tenda dos Milagres, localizada
no Rio Vermelho, a qual tinha a direção artística do
Mestre Jacinto.

As experiências com os grupos de dança levaram
Agnaldo a se interessar em qualificar-se como Técnico
em Dança pelo curso profissionalizante da Escola de
Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia –
FUNCEB. Passou também pelas principais escolas de
ballet de Salvador; Ebateca, Tereza Cintra, Advanced
Ballet e Escola Contemporânea de Dança de Fátima
Suarez. E se estabelecendo como profissional da dança,
presta audição e trabalha por um ano com a Capoeira
Fundation – Dance Brasil, uma companhia de dança
que se apresentou em diversos estados dos Estados
Unidos da América. Após essa experiência, um ano
depois, presta audição para o Balé do Teatro Castro
Alves, onde vem participando de quase todas as suas
grandes produções como bailarino efetivo, desde 1994.

Até o momento, Agnaldo expõe a sua trajetória de
constituição familiar, de territorialidade, educação
básica e como a dança o capturou e se tornou a razão
de sua existência, de vida, construção identitária e
profissional. Mas, não para por aí, nesse percurso
começa a frequentar os ensaios do Bloco Afro Malê
Debalê de Itapuã – Salvador/BA. Onde, desde 1989,
começa a fazer parte como associado da instituição e
atuou como dançarino, corógrafo, coordenador de ala
de dança e, atualmente, assume a seu Departamento de
Dança, desde 2018. Fazendo parte de suas
responsabilidades atuar na mediação das demandas
dos coordenadores de ala, rainhas, reis, dançarinos e
destaques junto a diretoria executiva, planejar e
organizar o concurso da negra e negro Malê Debalê e
propor ações de dança para o Bloco. Instituição que
detém o título de “O Maior Balé Afro do Mundo”.

Agnaldo retorna aos estudos acadêmicos em 2009,
colando grau em 2016, em Licenciatura Plena em
Pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia –
UNEB. Em seguida, inicia a Pós-Graduação
(Especialização) em Arte Educação: cultura brasileira e
linguagens artísticas contemporâneas, pela Escola de
Belas Artes/Universidade Federal da Bahia – UFBA,
finalizada em 2018. E em 2020 é aprovado em primeiro
lugar no Programa de Pós-Graduação Profissional em
Dança – PRODAN/Escola de Dança – UFBA. Processo
formativo em trâmites de qualificação para a defesa
em 2022. E todo o seu estudo e pesquisa acadêmica no
nível superior tem como temática; a dança no contexto
da educação escolar formal do ensino fundamental. 
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E vem participando de significativos eventos
acadêmicos e sociais que trazem temas como; dança,
educação e cultura afro-brasileira. Pois, toda essa sua
jornada como artista da dança, pedagogo, arte–
educador e pesquisador contribuiu de forma
significativa em suas atuações como mediador de
danças afro-brasileiras, as quais ministra em espaços
como; no Balé do TCA, na Escola de Dança da FUNCEB,
em escolas de dança, no Bloco Afro Malê Debalê para o
seu grupo da dança Malezinho, Projeto Novembro
Corpo Negro 365 dias, liderado por Leda Ornellas,
festivais, congressos e eventos diversos.

 “Segundo Movimento”
Hoje, Agnaldo atua como responsável de um grupo de
dança de uma escola pública da rede de ensino de
Salvador – Escola Municipal Dorival Caymmi,
localizada em Itapuã. Grupo formado após a
experiência de um projeto de intervenção de dança
vivenciada na escola em 2017. Uma Proposição que
correspondeu a sua pesquisa de campo do curso de
especialização em Arte Educação. Um ousado projeto
que se revelou significativo para todos os envolvidos na
empreitada; o pesquisador participante, estudantes,
familiares, direção e colaboradores. Proposição em
dança que elegeu a história e o contexto cultural local
do bairro (indígena e africano-brasileira) como
conteúdo de imersão corporal dos estudantes e
construção coreográficas apresentadas na culminância
do projeto e continuada com o grupo criado – Grupo de
Dança Abaeté – da Escola Municipal Dorival Caymmi.

 Outro espaço de intervenções artística-pedagógicas em
dança onde atua, é o espaço da Associação Cultural
Recreativa e Carnavalesca Malê Debalê, pela sua
coordenação de dança – O Grupo de Dança Malezinho.
Trabalha com crianças da faixa etária de 6 a 12 anos.
Um projeto sociocultural a partir do legado africano
brasileiro em suas expressões de arte com a dança
como meio artístico-educativo para mediar os saberes e
conhecimentos dos povos africanos que para o Brasil
foram trazidos.

 E o principal espaço de sua atuação é o Balé do Teatro
Castro Alves, onde, além de suas funções como
bailarino, exerce funções correlatas de dança;
mediador de danças afro-brasileiras, integra o seu
Núcleo de Pesquisa, participa de projetos em parcerias
com o Departamento de Dança da FUNCEB, o CFA 

(Centro de Formação em Artes) e sua Escola de Dança. 
 O Balé do TCA é a companhia oficial de dança do
Estado da Bahia, fundada em 1981 e que nesses 41 anos
de existência, Agnaldo atua há 28 anos. Passando por
gestões como a de Antônio Carlos Cardoso, Lílian
Pereira, Paullo Fonsêca, Jorge Vermelho, Antrifo
Sanches, Wanderley Meira e a atual, Ana Paula Bouzas.
Companhia que vem em sua história de produções
artísticas, nos últimos anos, trazendo significativas
temáticas que passam por emergentes questões que a
contemporaneidade nos apresenta.

 “Terceiro Movimento”
Segundo Agnaldo, a dança o capturou e a partir do
momento que ele percebeu que aquelas expressões de
dança experienciadas na escola, se transformou numa
motivação a mais para estar nela, tratou-se de um
período que não passava pela sua cabeça que aquilo
que ele praticava por puro prazer, se transformaria em
possibilidades de ser um profissional das artes, e tudo
veio se revelando e o atravessando em vários aspectos;
passou a ter uma vida social mais interessante e ativa,
favoreceu descobertas sobre o seu corpo, vivenciando
outras formas de sentir prazer, e a convivência nos
grupos artísticos contribuiu para a sua consciência
social cidadã e enquanto corpo negro.

A Dança o mobilizou para a vida, levando-o a se
transformar num profissional da área, favoreceu a sua
emancipação e o projetou para o mundo,
oportunizando-o a conhecer muitas das cidades
baianas, estados brasileiros e países como; Portugal,
Alemanha, Áustria, França, Itália, Bélgica, Espanha e
Estados Unidos. E essa trajetória não foi fácil, um
caminhar em encruzilhadas, com muito
comprometimento, seriedade, sacrifícios, desafios e
crença no que trazia como verdade em suas expressões
corpóreas, incluindo aí a sua ancestralidade religiosa
africana – o Orixá Ogum. E para chegar até aqui, o mais
importante foi perceber os momentos das
oportunidades e agarrá-las com toda a sua força do
querer e amar o que estava fazendo – Dançar. Pois,
para ele, a vida é um eterno movimento, mas dançar é
expressar a alma.
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 “Sexto Movimento”
Agnaldo expressa que nós negros, negras, negres
precisamos reconhecer os nossos e nossas que lutaram
antes de nós para estarmos, hoje, em espaços e lugares,
até então nesse país fora negado. E mesmo constatando
conquistas de reparações antirracistas e mobilidades e
ascensão de pessoas negras em nossa sociedade. Por
outro lado, evidenciam-se cotidianamente as contínuas
violências sobre os nossos corpos negrxs; massacre da
juventude negra nos quilombos urbanos das cidades,
onde faltam políticas públicas para que essa população
não seja capturada pelo tráfico de drogas, vivemos
num país onde mais mata a população LGBTQIA+, este
havendo o aumento de homicídio de mulheres no país,
e que em sua maioria são negras. Dito isso, encerro
dizendo que o RACISMO em todas as suas camadas e
categorias, religioso, cultural, artístico e epistêmico
precisam, urgentemente, continuar a ser debatido e
combatido em todas as instâncias que estruturam o
estado brasileiro, até se naturalizar a igualdade de
direitos de nós indígenas, negrxs nos diversos espaços,
contextos e lugares de vida que queiramos estar e ser,
em nossa existência humana.

 “Quarto Movimento”
Para Agnaldo enquanto corpo negro/preto periférico
soteropolitano, morando na cidade mais negra fora do
continente africano, o que representa ser negro está na
busca de reconhecer a sua história pessoal (familiar) e
coletiva, e buscar desmistificar o que a nossa educação
colonizadora brasileira imprimiu e veio mantendo nos
mais de cinco séculos de nossa história. Expressando
que precisamos atualizar essa história distorcida, em
que os povos indígenas e africanos não foram
coadjuvantes, e sim protagonistas no combate e
resistência, a tentativa de negação e subordinação de
nossos corpos e culturas não europeias. Pois, acredita
que somos também parte da construção cultural de
nosso país, e se reconhecer negro exige sabermos quem
somos e com o quê e com quem estamos
comprometidos. E o seu engajamento é colaborar para
uma convivência humana mais satisfatória e
emancipatória pela arte da dança.

 “Quinto Movimento”
Para Agnaldo, mesmo a nossa sociedade brasileira
atual, mergulhada num estado de distopia social;
sofrível e lamentável, e num crescente descrédito
político, econômico e cultural, acredita que precisamos
avançar e trabalhar para as mudanças serem possíveis,
e mais do que esperar... AGIR. Mesmo que as suas
atuações artísticas e artística-pedagógicas em dança
sejam pontuais e atendendo grupos pequenos, essas
pessoas contempladas serão porta vozes de uma
atuação cidadã comprometida com os seus e o todo.
Pois, para ele, não tem como esperar um futuro social e
profissional satisfatório se não se colocar também
como responsável para com esse futuro. Sinalizando
que para se alcançar um futuro mais justo, digno e
satisfatório será preciso se posicionar enquanto um
profissional progressista e atuar por uma práxis
reflexiva nos contextos educacionais e artísticos que
trabalha. E espera para o seu futuro profissional que
outras instituições públicas ou civis possam continuar
abrindo espaços para o acolhimento de suas
proposições pedagógicas em dança, para assim
continuar em sua missão de vida, mover-se, existir e
atuar a partir da dança.
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É contadora de histórias, trabalhou durante muitos
anos em uma livraria e depois em uma editora. Sua
minha atuação é dentro das escolas públicas,
particulares, editoras, hospitais e alguns projetos
sociais. Seu trabalho é de contação de histórias com
músicas, brincadeiras da cultura popular e cantigas
de roda, bem como a formação para professores na
área de literatura com fio nas linguagens artísticas.

A força das mulheres de sua família, foi fator
determinante em sua trajetória até atualmente.
Acredito que as histórias que sua avó materna
contava, para os educar, deixou uma semente em
seu meu coração que, aos poucos, foi crescendo
dentro de si e brotando o afeto pelas narrativas dos
livros, da palavra falada de boca a ouvido, da
palavra do coração, da palavra do silêncio.
Enveredou pelo mundo das Letras pela PUC-MINAS e
continuou sua jornada tecendo o seu caminho por
vários cursos, jeitos e modos de cuidar de si, do
outro, de nós, a partir da narração de histórias. 

ALESSANDRA NOGUEIRA
POR

ANDREZA MARA DA FONSECA
 
 

Alessandra Nogueira, mulher negra, mãe de 2, Júlia e
do Davi, sendo uma criança autista. Contadora de
histórias, com formação em Letras e pós-graduada em
Literatura Infantil, professora e ama livros. Oriunda de
uma família de mulheres fortes e amáveis, revela que
sua mãe é o seu abrigo, seu colo, e suas raízes. Cresceu
sem um pai presente, mas teve uma mãe que
embrenhou no mundo sem quase nada, mas os cercou,
todos os dias, com aquilo que era importante, o seu
amor, o seu cuidado e deu tudo o que tinha de mais
precioso. Foi ela que fez o ninho, os ensinou a voar e o
caminho para sempre voltar e, assim, o fizeram. 
 Contar histórias para mim, é um ofício de amor, de
cuidado, de respeito. 
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Para ela, ser negro hoje representa resistência, afirmação de direitos, com dificuldades e interdições, mas na luta
sempre. Afirma saber que essa jornada não é fácil; ainda é preciso muitas discussões sobre o “Lugar do negro” de
respeito, de ser quem ele quiser ser, de estar na profissão que ele almeja, de ser um ser humano como todos os outros
cidadãos. Para ela, é preciso trabalhar muito mais, validar a todo momento o seu valor. Acredita muito no poder das
histórias para mediar os conflitos e levar os sonhos para qualquer pessoa, de qualquer lugar, de todas as idades. 

Espera, para seu futuro social e profissional, que seja mais justo e equânime. Espera, sinceramente, que as pessoas
possam ouvir e contar mais histórias. As narrativas falam de questões da existência humana, das dores da alma, de ser
e não, ser algo ou alguém, de aceitar ou não aceitar o seu lugar, da formação do caráter, do amor, da morte, da vida, da
beleza das pequenas coisas, da grandeza da vida, de ser alguém que compreende o respeito, que se coloca no lugar do
outro, que empodere a sua voz, suas ações, sua vida. 
Deseja que para um futuro próximo, que seu ofício, de fato se torne uma profissão. E que as pessoas se preocupem
mais, façam muito mais pela infância.

"Sou negra e compartilho a valorização do nosso povo por meio das histórias".
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Nascida de uma família baiana em um pequeno povoado conhecido pelo nome de Segredo, o qual é
Município de Souto Soares, cidade situada na Bahia. 

Sua vida profissional começou desde mil novecentos e oitenta e dois, e atualmente atua como
professora dessa comunidade no ensino infantil, o Fundamental I. A respeito de sua formação,
possui curso superior e pós-graduação. 

Seu local de atuação é na Escola Rui Barbosa, a qual é a única escola do povoado. Esse é um espaço
escolar de aprendizagens significativas, em que tanto ensino quanto aprende. Além disso, considera
que sua formação e especializações para trabalhar com criança foram essenciais para sua atuação
nesse campo educacional. 

Acredita que ser negro hoje em dia melhorou 50%, porém ainda existe muito preconceito, pois
existem pessoas que veem e tratam os negros como bandidos, macacos, dentre outros tipos de
discriminações. Espera que melhore 100% e o negro seja tratado com igualdade e que os seus
direitos, tanto no social quanto no profissional, sejam respeitados, e acredita que isso pode acontecer
facilmente através da educação, principalmente.
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ANA PAULA FERREIRA

E então conseguiu um trabalho como entregadora de
salgados e por fim, começou a ajudar na cantina da
escola particular em que entregava os salgados, devido à
educação que sempre tratava as pessoas, pois como não
pretendia parar de estudar, isso sempre foi algo que
cresceu valorizando, além de que a flexibilidade do
horário de trabalho lhe permitia estudar na parte da
tarde.

Aprendeu a ter persistência e paciência para esperar o
tempo das coisas.
Casou-se em 2001 com Ismael Rafael Ferreira, com dois
filhos, João Pedro e Luiz Henrique.
Trabalhou como manicure por 25 anos, entre outros
trabalhos como faxineira, cerimonialista, e em 2012
efetivou no concurso público como merendeira. No
mesmo ano, teve a oportunidade de cursar a faculdade
de Pedagogia, se formando em 2015, aos 39 anos. 
Em 2018, prestou concurso da Vunesp para dois cargos
de Professor de Educação Infantil e Professor PI, e
passou nos dois. No mesmo ano iniciou sua segunda
graduação, em História, formando em 2020.
A primeira efetivação do concurso foi em 2019, como
Professora de Educação Infantil e a segunda efetivação
como Professora I, ocorreu no mês de março do ano de
2021.

É atuante como conselheira no Conselho Municipal de
Igualdade Racial na cidade de Barretos, sendo a atual
Presidente do mesmo. Seu objetivo é o de fortalecer o
Movimento Negro Organizado de Barretos, e auxiliar a
efetivação de Políticas Públicas para a População Negra
Barretense, que sejam concretas e benéficas à toda
comunidade. 

É integrante do Grupo do Movimento Negro de Barretos,
e visa ressignificar narrativas e promover impacto
social nas famílias pretas, valorizando nosso legado
histórico e ancestral.

POR
LORENA APARECIDA DOS SANTOS

Ana Paula Ferreira nasceu no dia 22 de outubro de
1974. Nascida em Barretos, estado de São Paulo, foi
criada no Bairro Industrial Frigorífico Anglo até os 10
anos, idade em que seu pai deixou a família, e tiveram
que se mudar para o bairro Christiano de Carvalho. 

Foram parar em uma casa, onde toda a casa era do
tamanho do seu quarto da casa anterior. Não tinham
mais área verde e sempre acordavam assustados com
um barulho de madrugada que vinha do forro, e
demorou dois dias para entenderem que era o barulho
da caixa d'agua enchendo. Era tudo muito diferente,
mas igual a toda a história de abandono familiar, onde
a escassez foi batendo a porta e, decidida a ajudar na
renda da sua casa, começou a procurar trabalho,
porém com sua idade, 11 anos, dificultava a sua
procura. Interessou em aprender a ser manicure e
vendedora de catálogos, para lhe trazer algum lucro a
mais. 26
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André, também conhecido como Dedé, nasceu na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, em 16 de
julho de 1976. Filho de Jair e Railde, André, é o quarto filho do casal e pai de duas lindas mocinhas,
Andressa e Tamires.

Atualmente cursa Matemática na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Pretende atuar como
professor logo que se formar, trabalhando, atualmente, como representante comercial.

Uma de suas inspirações para chegar até aqui foi a filha Andressa, formada em Psicologia, que lhe deu
muito incentivo para que voltasse a estudar e concluir a graduação.

Segundo Dedé, ser negro no Brasil significa lutar sempre, uma vez que nossa sociedade ainda é muito
preconceituosa devido à cultura e costumes passados.

Quando perguntado sobre o futuro, André acredita que este será melhor, devido à consciência das pessoas,
pois todos são iguais perante o Criador. Espera ser um bom educador e com isso fazer diferença na vida das
pessoas, principalmente dos mais excluídos.

"Ser negro no Brasil é nascer lutando, é nunca esperar que os outros façam algo por você".
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Andréa Bonifácio Camilo Borges é natural de São Paulo.
Aos 16 de idade foi morar na Cidade de Uberlândia com
sua família irmãos, pais Ronaldo e Lázara (in
memoriam), naturais de Uberlândia.

Casada há 34 anos com Alex, mãe de três filhos, Danilo,
Jéssica e Iasmyn e avó Beatriz Vitória, Miguel Henrique
e Eloá.

Andréa desde sua adolescência sempre trabalhou em
comunidades ou instituições com público. Trabalhou
na creche comunitária do Bairro Roosevelt no ano de
1987, trabalho na Câmara Municipal de Uberlândia no
ano de 2001, no Ministério do trabalho no ano de 2007 e
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no ano de
2014.

ANDRÉA BONIFÁCIO CAMILO
BORGES

Atuante em vários movimentos sociais, e destaca-se na
criação do COMPIR -Conselho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial de Uberlândia, onde foi uma das
articuladoras para criação deste importante conselho.
Foi uma das diretoras fundadora do Grupo Mulheres de
Ébano, fez parte do GRUCON - Grupo de União e
Consciência Negra. 

Foi, também, uma das primeiras diretoras no cargo de
vice-presidente da ASSOSSAMBA - Associação das
Escolas de Samba de Uberlândia, bem como participante
da diretoria da Associação de Moradores do Bairro de
Freitas, sócia fundadora da ACCIPEN - Associação de
Cultura e Cidadania Pérola Negra. Atualmente é
presidente e conselheira do Ponto de Cultura Pérola
Negra.

No que concerne sobre seu espaço de atuação na
ACCIPEN- Associação de Cultura e Cidadania Pérola
Negra, sendo um Ponto de Cultura de caráter
sociocultural e de promoção da cidadania, sem fins
lucrativos, frisa que os integrantes desse projeto
trabalham não só a questão da igualdade racial, mas a
formação do indivíduo na totalidade, com atividades
culturais, palestras e atividades relacionadas ao meio
ambiente e a comunidade o projeto tem como meta
resgatar a identidade preferencialmente das crianças,
jovens e adultos contribuindo para diminuir o risco
social.

Afirma que o ponto determinante em sua trajetória,
para que chegasse até onde esta atualmente, foi sempre
gostar do que faz, além de sua Fé

Para ela, ser uma mulher negra é muito mais que a cor
da pele, é ter que matar um leão por dia, ser melhor
duas vezes. As estatísticas nos mostram estas
diferenciações.

POR,
MARISA DA SILVA NEIVA FERREIRA
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Sempre acreditou na estrutura social, por isso atua há mais de 30 anos nesta área.

"Fiz um singelo resumo de minha história. Mas não poderia deixar de registrar que fiquei muito abalada com as percas de
amigos, familiares e entes queridos nesta pandemia. O que eu destaco que através da Lei Aldir Blanc da ONG que atuo,
pude valorizar várias pessoas atuante que às vezes nem se quer tinham a oportunidade de mostrar seus trabalhos.
Através do Projeto Vivendo e Aprendendo e Projeto Irmãos do Rosário de São Benedito onde com muitos podemos fazer
estes registos de resgate histórico, cultural, de valorização".
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Andréa Garcia, nascida e criada no Bairro Ermo na cidade de Guaíba/RS. Desde criança, com sua
madrinha Kit, sempre fizeram um trabalho social voltado para as crianças de seu bairro. É
funcionária pública e duas vezes conselheira tutelar nesta cidade. Gosta muito desse trabalho de
garantir os direitos.

O espaço em que atua é com a garantia dos direitos, considerando ser um ponto favorável e positivo,
acrescentando que, lado outro, às vezes encontram muitos obstáculos, tendo em vista que as leis não
são, em sua concepção, plenamente cumpridas.

O fator determinante em sua trajetória de vida, foi o falecimento de seu pai, o que a fez querer seguir
o trabalho que ele gostava de fazer.

Para ela, ser negro é um privilégio. Espera que todos possam ter um nível social igual e, que seu
futuro profissional é carregado do desejo de concluir seu curso superior.

"Ensejo que tenhamos mais pessoas como você, elo, que motiva e incentiva as pessoas negras, que
podemos ser melhores e nunca nos sentirmos diminuídos pela nossa cor, você é um exemplo para
nós negros... Sim, nós podemos! Muito obrigada!"
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A “treteira”

Ameaças de morte chegam porque ela nunca se cala.
Dos atos contra a violência contra as mulheres, em
especial àqueles que não permitem que seja
esquecido o brutal assassinato de Marielle e
Anderson, até os atos em defesa dos direitos das
pessoas negras, das professoras e professores
cotidianamente desrespeitados em nosso estado,
enfim, ela está sempre lá. O que ela ganha com isso:
mais força. Na rede social, sua citação favorita:
“Amar os outros é a única salvação individual que
conheço: ninguém estará perdido se der amor em
troca”. Treteira? Não, uma amante da vida e das
pessoas que não aceita o desamor. A ONG Usina de
Ideias foi criada por ela em março de 2015, e se
tornou a prova de que seu trabalho é mais do que
necessário.

ANDRÉIA SOARES DE LIMA
POR

JOYCE LUCIANE CORREIA MUZI
 
 
 A mulher

Andréia Soares de Lima. Este nome é muito maior do
que parece. 46 anos, nascida em Terra Boa, interior do
estado do Paraná. Aos 7 anos foi viver em Curitiba
devido ao trabalho da mãe, seu maior exemplo,
Antônia Xavier de Lima, trabalhadora cuja marca
principal era a solidariedade. Vivia para ajudar.
Companheira da mãe em seu voluntariado da Pastoral
da Criança, aprendeu que é necessário estar à
disposição para ajudar. No bairro Parolin ela faz mais
do que viver: ela age. Suas ações são referência para
moradoras e moradores não só da sua região, mas da
capital que tanto se orgulha por ser “modelo”. 
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A líder comunitária

Trabalhar sempre foi uma necessidade e, por isso, tratou de aprender vários ofícios. Diarista, cabeleireira, manicure,
produtora cultural, agente comunitária (por 3 anos, na Unidade Básica de Saúde do Parolin), promotora legal popular,
defensora legal popular, coordenadora de ação social na Cufa[1]-Parolin, conselheira consultiva na Ouvidoria Geral da
Defensoria Pública do Paraná, defensora dos direitos humanos. Após muito relutar, aceitou o encargo de representar a
comunidade: colocou seu nome à disposição de uma candidatura coletiva – a “Mandata Coletiva das Pretas”[2], com a
fotojornalista Giorgia Prates. Foi candidata a deputada estadual e aspirante a senadora. E mesmo com medo de tudo
que vem pela frente, ela se agarra à certeza de que tem alguém cuidando dela, e afirma “Eu não vim pra ser a dona do
mundo, mas já que eu sou filha do dono, eu quero zelar do jeito que tem que ser”[3]. 

[1] Central Única das Favelas.
[2] Pelo Partido dos Trabalhadores em 2020.
[3] Fala registrada pelo jornal Plural. Disponível em: Plural Entrevista: Andreia de Lima. Para saber mais sobre a
Andreia, é só acessar https://www.andreiadelima.com.br/
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ANTÔNIO ALVIMAR
POR

ELEN SABRINA ASSIS COSTA
 
 
 
 
 

Antônio Alvimar é nascido na cidade de Montes Claros.
Tem uma trajetória ligada, sobretudo, a vida
acadêmica. Sempre gostou muito de estudar. Um
menino muito simples, que nasceu no Bairro Cintra,
bairro periférico. É filho de Benílcio José de Souza e
Maria Soares Souza. Durante muito tempo estudou na
escola estadual Alferes Tiradentes, e posteriormente na
escola Normal. Sua formação básica se deu na escola
pública. Estudou na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, onde fez graduação e o mestrado, e
posteriormente fez seu doutorado na Universidade de
São Paulo. Atuou por muito tempo na educação, como
professor nos diversos cursos de graduação e pós-
graduação, orientando, discentes e trabalhos
acadêmicos. Sempre viveu uma vida muito simples,
mas uma vida sempre ligada também ao povo e aos
movimentos sociais.
  
  

Ainda como criança, experimentou as dificuldades de
toda criança, sobretudo, de uma criança de origem
simples, de origem humilde, que teve que trabalhar
para poder colaborar na economia da casa, ajudando
seus pais, na venda de pequenos produtos para poder
contribuir com o crescimento da família e com seu
crescimento pessoal, o que o ajudou a ser um cidadão
de bem, um homem de responsabilidade, uma pessoa
comprometida com a sociedade.

Foi militante do movimento negro durante muito
tempo, atuando no Grupo de União e Consciência
Negra. Tal militância fez muita diferença em sua vida,
sobretudo, para que pudesse ter a percepção da pessoa
que hoje é na sociedade. Se perceber como sujeito
negro, como sujeito que precisa ter uma atuação
diferente na sociedade.

Seu espaço de atuação foi sempre a educação. Esse foi
um espaço onde atuou desde o início de sua juventude,
primeiro como professor formado de primeira a quarta
série, depois, inicialmente, como professor de quinta a
oitava série. Iniciou sua carreira de magistério no Rio
de Janeiro, no Liceu de Santa Mônica, na Baixada
Fluminense.

É importante frisar que foi no Liceu de Santa Mônica,
que foi iniciada sua trajetória acadêmica e nela, então,
pode ter as primeiras experiências da vida como
professor, atuando na educação de quinta a oitava
série, como professor de História, OSPB, Educação
Moral e Cívica e contribuindo com os jovens ainda
daquela época num lugar de muita dificuldade que era
a Baixada Fluminense.

Ao voltar para Montes Claros, e terminar o mestrado,
foi diretamente para Universidade Estadual de Montes
Claros, como professor designado, e como professor
designado atuou por diversos anos até fazer o concurso 
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público e se tornar professor efetivo da universidade,
atuando em diversos segmentos da universidade como
chefe de departamento, coordenador de curso,
coordenador de avaliação institucional, diretor de
editora, vice reitor e até chegar à posição de reitor da
universidade.

Além da universidade, foi professor também nas
diversas faculdades particulares de Montes Claros,
onde contribuiu com seu processo de fundação e
posteriormente também como professor, durante
vários anos, contando assim a minha colaboração
naquilo que penso que sempre fiz bem, a arte de
ensinar, a arte de professor, ela é uma arte também
extremamente importante para nossa vida e para a
vida da sociedade.  

Atua no espaço acadêmico, lugar extremamente
conflitivo, de difícil inserção, tendo em vista que nele a
luta de poder se estabelece de uma forma muito
significativa, sendo, inclusive, um local onde se
experimenta os diversos preconceitos existentes no
âmbito da sociedade. Não é por se tratar de uma
academia que a universidade não tenha racismo,
homofobia, discriminação contra mulheres, inclusive,
pensa que a universidade é inclusive um espaço
favorável para esse tipo de prática, exatamente porque
as pessoas que estão nesse espaço tem uma visão
muitas vezes elitizada do mundo e elitizada das
pessoas, existindo uma distância muito grande entre o
discurso da inclusão, da aceitação e o discurso de fato
que coloca as pessoas no espaço em que elas deveriam
estar, exatamente porque existem segmentos dentro da
universidade que eles, por ter conhecimento,
sabedoria, e dominar a técnica e a teoria, eles se
consideram superiores, motivando sua luta diuturna
para a universidade ser mais próxima das pessoas,
para que esta compreenda seu compromisso de formar
as pessoas, para de fato as pessoas poderem fazer a sua
inserção na vida da sociedade. 

Considera que em sua trajetória o determinante é a
vontade de vencer, que sempre permeou seu caminho.
Determinação foi elemento importantíssimo para
poder superar os obstáculos, as dificuldades, os
preconceitos sofridos, as dificuldades sofridas.

Escutou várias vezes piadas e brincadeiras de mal
gosto, que lhe eram inferidas com intuito de desanimá-
lo do caminho, mas sempre se manteve firme nesta
caminhada. Acho que a vontade de vencer, de ser uma
pessoa melhor, de querer contribuir para a construção
de uma sociedade diferente foi o diferencial na sua
vida.

Sendo assim, sempre se posicionei politicamente na
sociedade do lado daquelas pessoas que tem mais
dificuldade, daí por isso a sua proximidade do
movimento negro, do grupo de União e Consciência
Negra - que discutia temas relacionados à africanidade.
Teve a oportunidade de estudar no Rio de Janeiro com
Abdias do Nascimento e Elisa Lanquin para discutir as
grandes questões relacionadas aos negros no Brasil, se
tornando, assim, pauta de sua vida e seu caminho.

Para ele, ser negro, é fundamental para sua história.
Afirma que a primeira questão fundamental é se
reconhecer como negro - questão que todo negro
precisa fazer, e a partir do momento que você se
reconhece, você transita pela sociedade e pelos espaços
sociais. Acha que a consciência da negritude nos faz ter
uma percepção diferente do mundo, da realidade, das
coisas que estão a nossa volta. Essa percepção do
mundo a partir do negro, faz com que consigamos
perceber as dores, os sofrimentos, bem como daquelas
pessoas que sofrem com o peso do racismo e da
exclusão na sociedade. Pontua que o ser negro
possibilita que a enxerguemos a sociedade como negro,
ou seja, não dá para perceber a sociedade na sua
homogeneidade, como se ela fosse uma sociedade
branca. É visível enxergar os negros na sociedade,
assim como o lugar em que ocupam na sociedade,
dando ainda mais a percepção que grande parte da
população negra, não tem as mesmas chances e
oportunidades, porque foram historicamente alijadas
no processo de inclusão social, a sociedade foi
extremamente cruel com a população negra,
impedindo que ela pudesse ter acesso aos bens, aos
serviços, a economia, a riqueza e a educação.

Espera para o futuro que tenhamos uma sociedade
mais inclusiva, e que de fato ofereça oportunidade para
todos.
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"Na verdade, durante muito tempo havia uma ideia de
que o negro, ele não se inseria na sociedade pela da sua
incapacidade intelectual. Na verdade, a gente observa
que, grande parte da população negra, ela não tem
acesso, porque de fato, ela não tem os meios, os
mecanismos para ter acesso aos bem produzidos pela
sociedade". 

Para ele, a sociedade fora organizada para excluir os
mais pobres, os menores, os mais simples, aquelas
pessoas que, de fato, não tinha muitas oportunidades,
se tornando assim uma sociedade que exclui, é uma
sociedade do banimento, que pouco trabalha para a
inclusão de todos, e os afrodescendentes, a população
negra, ela sofrera historicamente essa discriminação
da nossa sociedade.

"Gostaria de concluir dizendo, precisamos continuar
nossa luta, sobretudo, implementando políticas
inclusivas, políticas que de fato permita que as pessoas
possam chegar a galgar os lugares existentes na
sociedade. Esse discurso ele tem que sair do panfleto
pra vir para a prática. 
Entendo que é uma reponsabilidade de todos nós, dos
movimentos sociais, das instituições. Porque também
mesmo nos movimentos sociais nós observamos que há
um discurso muito avançado, mas há também uma
prática muito conservadora. É muito fácil você fazer
um discurso da inclusão, o mais fácil é permitir a
inclusão. 

É muito fácil você dizer que negros precisam alcançar
lugares importantes na sociedade, mas é importante
também que trabalhemos para ajudá-los, contribuindo
para que eles possam desempenhar bem o seu papel na
sociedade, caso contrário nós vamos estimular os
negros a estarem presentes em lugares importantes da
sociedade e posteriormente a sociedade trabalha
durante todo o tempo para derrubá-los e para poder
manchar sua presença no poder".

35



Professora efetiva de matemática, da Secretaria de
Educação do Estado do Pará (Seduc), lotada na EEEM
Inácio Moura. Nesta escola, além do exercício da
docência, já exerceu o cargo de gestão em dois
momentos ao longo da minha vida profissional. Sua
história e de sua experiência na educação são tão
importantes e marcantes na minha história,
considerando, inclusive, que no ano de 2021, o cargo de
secretária municipal de educação. Sua ligação com a
educação sempre foi muito forte, e desenvolver seu
trabalho na escola onde atualmente está lotada é muito
importante, pois neste local se sente acolhida e
consegue espaço para desenvolver projetos que
considera importantes para a formação dos sus alunos
e alunas. 

No início da sua vida profissional chegou a trabalhar
como policial militar, porém não se identifiquei com a
área. Neste período cursava faculdade de matemática,
que acabou optando por seguir nesta área e, após a
conclusão do ensino superior, passou a atuar na
educação. Após alguns anos, já exercendo a profissão
docente, foi aprovada em concurso público, efetivando-
se no estado, afirmando, atualmente, que não se vê
atuando em outra área que não seja a da educação. 

Durante muito tempo de sua vida, assim como na vida
de muitas outras mulheres, afirma não se sentir como
parte integrante de nossa sociedade, declaradamente,
racista em sua opinião. Durante muito tempo não se via
enquanto uma mulher negra, algo que lhe fez durante
muito tempo passar por verdadeiras torturas como,
por exemplo, alisar o cabelo. 

Com o passar dos anos, lendo e passando a conhecer e a
se conhecer à luz da história da nossa formação
identitária brasileira, passou a entender melhor quem 
 é. Ter contato com outras 

ATENILDA DA SILVA ALVES
POR

JOYCE CRISTINA FARIAS DE AMORIM
 

Mulher paraense de 54 anos, nascida no município de
Castanhal, que atualmente mora e trabalha em Santo
Antônio do Tauá há mais de trinta anos, lugar que
escolheu viver. Casada, mãe de dois filhos, Gabriel,
formado em Educação Física, e Laís, formada em
Biomedicina. Mulher bastante ligada a questões
políticas municipais, bem como envolvida na
mobilização de mulheres tauaenses produtoras e
empreendedoras do âmbito da agricultura e do
artesanato. Carrega, ainda, a pauta da luta por mais
participação de mulheres na vida política.
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mulheres também a ajudou a se reconectar com a sua ancestralidade, o que fez com que as mudanças foram
naturalmente acontecendo. Mudanças que vão influenciar e culminar no seu processo de se redescobrir e de se
reconhecer enquanto mulher negra, e vai marcar a aceitação de seu cabelo. Assumir seu cabelo natural, afro, e
enfrentar o processo de transição capilar foi o primeiro passo de um doloroso e revoltante processo de perceber que
historicamente viveu em função de tentar agradar, de querer parecer e de tentar ser aceita por uma sociedade que
nega(va) a sua existência. As experiências na área da educação, as experiências de buscar novas formações lhe foram,
sem dúvida, um divisor de águas. 

"Hoje vivemos num processo ainda recente de desconstrução de muitos preconceitos, e neste momento, sinto como se
somente nos últimos anos nós estivéssemos (re)tomando o controle sobre as nossas vidas e de compreender melhor
sobre a nossa identidade, enquanto sujeitos negros, enquanto mulher negra. De entender que o racismo estrutural
tenta até impedir que passemos a ocupar muitos espaços, especialmente os de poder. Há poucos de nós representados
no executivo, no legislativo e no judiciário deste país, por exemplo. E quando se trata de mulheres negras, somos
números representativos ainda menores. E hoje a nossa luta persiste e continua para que tenhamos mais
oportunidades e mais políticas de acesso e permanência em todos os âmbitos sociais ocupados pelo privilégio cis
branco masculino. Em alguns anos me aposento, mas minha dedicação às questões políticas da cidade, que eu escolhi
para construir meu lar, continuará firme e forte enquanto eu existir. Minha luta no trabalho com as mulheres
tauaense, também continuará. Fico grata pela oportunidade de poder falar sobre quem sou, sobre a minha profissão e
sobre as minhas descobertas e anseios para a nossa sociedade. Eu compreendo que a minha existência, hoje, em todos
os lugares por onde passo e estou, é para mim o meu maior ato de resistência".
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(comunidades eclesiais de base) participando de
encontros, conferencias. No mês de agosto passado
vivenciaram o maior momento celebração de sua
comunidade, a festa da padroeira nossa senhora de
Nazaré.

Afirma que um fator determinante em sua trajetória,
buscou com que as pessoas que vivem na comunidade
tivessem a oportunidade de buscar sua identidade
através dos seus ancestrais, sendo isto é uma luta
diária.

Para ela, ser negro atualmente, é valorizar sua
ancestralidade, pois muitos foram aquelas que deram a
vida para hoje ela pudesse estar participando desta luta
do movimento quilombola no estado do Ceará.

No seu futuro social e profissional, espera que o atual
presidente dialogue com o movimento quilombola,
passo que considera ser importante para o
reconhecimento de sua luta. Pensa, ainda, em entrar no
mestrado, pois afirma que somente intermédio de
políticas de ações afirmativas que temos cotas para os
quilombolas nas universidades.

POR
REGIS ALVES PIRES

Professora Aurila Maria de Sousa Sales quilombola,
pedagoga, Técnica da Secretaria de Educação de
Itapipoca, Presidente da Associação dos Remanescentes
de Quilombo de Nazaré – ARQNA, Coordenadora
Nacional de Articulação das Comunidades Negras
Rurais Quilombola - CONAQ, Conselheira do Conselho
Cearense de Mulheres e do Conselho de Mulheres de
Itapipoca e Conselheira do Conselho da Igualdade
Racial do Município de Itapipoca.

O território onde faz sua luta é na Comunidade
Quilombola de Nazaré está localizada no Distrito de
Arapari no município, Itapipoca estado do Ceará
banhado pelos rios Aracatiaçu, Cruxati e Mundaú, o
município tem uma área territorial de 1.572 km² e
localiza-se na Mesorregião do Norte cearense onde, em
2003 começaram uma pesquisa oral com membros da
comunidade para saber o porquê da maioria dos
moradores ser negros e somente alguns brancos se
dizerem donos das terras e proibir os negros de tudo
relacionados ao uso da terra na comunidade de Nazaré.
Diante de relatos dos mais antigos, descobriram que
todos os negros são descendentes dos escravos que aqui
habitavam. Em seguida iniciaram um trabalho de
resgate da cultura e fortalecimento da Identidade
Quilombola, buscando ajuda em vários órgãos do
governo, mais somente a Comissão Estadual dos
Quilombolas, a CEQUIRCE e a Fundação Cultural
Palmares foram fundamental nesse processo de
conseguir a certidão autodefinição, e em 2011 a
Fundação Cultural Palmares concluiu as pesquisas e
emitiu a certidão de autodefinição da Comunidade
Quilombola de Nazaré, pois durante todos esses anos
travavam várias lutas. Atualmente, desenvolvem
vários trabalhos em sua comunidade, através das
Associações Comunitária dos Moradores e Agricultores
e da Associação dos Remanescentes de Quilombo,
realizando trabalhos em mutirão como recuperação da
estrada e o calçamento de algumas partes mais críticas,
pequenas construções, lutas e conquistas. Buscam
resgatar a espiritualidade libertadora através das CEB'S 

AURILA MARIA DE SOUSA SALES
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Bruna tem 27 anos e é acadêmica de direito e fotógrafa.
Seus pais, separados, são oriundos de classe baixa. É
filha de mãe solo, a qual trabalha de auxiliar de
serviços gerais em uma instituição de ensino. Possui
uma irmã, com a qual morou toda minha vida e
dividiam entre s três 3 o salário mínimo da única
provedora da casa: sua mãe. Atualmente, é casada e
tem sua própria família. Nasceu e cresceu no bairro
Jordoa, na cidade de São Luís. Sempre estudou em
escola pública e utilizou todos os serviços públicos os
quais uma família de classe média baixa pode usufruir,
pois não tinham dinheiro para pagar serviços privados
de nenhum tipo.

Na universidade já foi aluna do Prouni e atualmente é,
orgulhosamente, cotista na Universidade Federal do
Maranhão do curso de Direito. Também atua
profissionalmente como fotógrafa e é algo que lhe
proporciona a discussão mais íntima sobre as questões
sociais e raciais que atravessam nossa sociedade,
especialmente no que se refere às mulheres.

No presente momento, atua como fotógrafa,
especialmente de mulheres. Seu trabalho está
diretamente relacionado à autoestima e discussão de
temas concernentes ao universo feminino. 

Busca, com o seu trabalho, auxiliar um resgate do
amor-próprio da mulher que a procura, bem como a
aceitação de sua jornada como bela e particular.
Algumas mulheres são negras e, por isso, também
aborda sobre ver beleza nos próprios traços, cabelo e
raça.

Sua referência é, primeiramente, sua mãe que, apesar
de todas as dificuldades, sempre deu o melhor para
Bruna e sua irmã, dentro das suas possibilidades. Além
disso, apesar do pouco estudo, sua mãe sempre lhes
mostrou a importância da educação. Acredita muito na
educação como transformadora de vidas. Proveniente
da escola pública, isso muito lhe orgulha, pois seus
professores, mesmo com a pouca remuneração da
classe, sempre deram o melhor e a impulsionaram a
escolher os caminhos certos. Por meio da educação,
também conseguiu realizar o seu sonho de fazer um
intercâmbio para fora do Brasil, durante 3 meses, para
aprender idiomas (espanhol), tudo custeado pelo
Programa Cidadão do Mundo, do governo do Estado. 

Afirma que ser negro é aceitar suas raízes e ter orgulho
delas. É ir contra uma estrutura racista inteira que se
beneficia da opressão contra os nossos. Ser negro é não
se calar, mas lutar contra essas opressões. Lutar por
tratamento e direitos iguais diariamente. Ser negro é,
sobretudo, ter esperança que dias melhores e mais
igualitários virão para uma raça tão oprimida. E ainda
iremos vê-los chegar.

"Socialmente, espero que nossa sociedade evolua no diz
respeito às pessoas negras e outras minorias e que
essas discussões sejam cada vez mais incentivadas em
todos os espaços sociais, por meio da educação. Que a
educação seja mais valorizada, pois ela muda vidas e
realidades. Profissionalmente, espero ver mais pessoas
negras em espaços de trabalho ganhando dignamente e
tendo cargos à altura de suas profissionalizações. Que
haja mais pessoas negras nas salas de aula, vencendo
por meio do estudo e não sendo mais exceção, mas a
regra".

BRUNA COSTA DOS SANTOS 
POR

CARLA MARIA BATISTA PAULA PEREIRA
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É professora na Universidade Federal do Piauí, atual
Universidade Federal do Delta do Parnaíba, desde o
ano de 2010. Atualmente coordena o Núcleo de
estudos em gênero, raça, classe e trabalho- Negract.
Com o seu trabalho ela movimenta a universidade e
a cidade com as discussões sobre negritude e com o
enfrentamento ao racismo, realizando formações,
encontros, palestras, projetos, estudos sobre a
temática, atuando na construção de uma educação
antirracista. 

CARLA FERNANDA DE LIMA 
POR

ALESSANDRA SÁVIA DA COSTA MASULLO
 

Carla Fernanda de Lima é Manakuanda, a filha de
Dandalunda. É mãe de Dandara, gosta de dançar, jogar
capoeira e banhar-se nas águas doces. Ela se apresenta
com uma africana em diáspora, preta de axé. É
psicóloga, piauiense que vive na cidade de Parnaíba
com sua vida marcada pela negritude de sua pele. É
uma mulher negra.
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Carla conta que passou por muitas situações de racismo, ela e sua família. Conta que quando estagiária do curso de
psicologia, viveu um episódio de racismo que marcou profundamente os rumos de sua trajetória de trabalho. Ela conta
que foi fazer uma entrevista de seleção de estágio e o contratante disse que ela não servia para a vaga, servia para
trabalhar na casa dele, ele precisava de uma psicóloga para ser babá do filho. A partir de então, Carla seguiu sua
trajetória e se tornou uma das grandes professoras universitárias da cidade, a primeira jovem piauiense de pele negra
retinta na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. 

Para Manakuanda, ser uma mulher negra é honrar suas raízes, é saber que é descendente de rainhas e reis africanos, é
cultuar seus santos, é respeitar e amar sua família, é respeitar e amar seu povo preto e por ele fazer tudo o que for
necessário para transformar a realidade social racista que vivemos no país. E é isso que ela espera do futuro, que
possamos viver numa cidade em que os Pretos e Pretas sejam felizes e respeitadas por sua trajetória, sua vida, seu ser,
seu fazer. 

É uma eterna sonhadora que por ter alcançado espaços sociais se sente responsável por trazer os seus para ocupar os
espaços tb. Possui um trabalho incessante de fortalecimento da identidade racial e de promoção da saúde mental de
pessoas negras na clínica, nas instituições, na educação, na política e no meio social. Tem um trabalho afroperspectivado
e nada contra a maré na clínica e universidade que se baseiam apenas em conhecimentos brancos e europeus Combate o
epistemicídio através da utilização de referenciais negros, em sua trajetória vai buscando promover acesso a
conhecimentos negados e silenciados, a fim de dar conta da realidade do negro partindo de sua cultura, filosofia e
epistemologias.
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Carlos de Souza Teixeira é natural de Frutal, cidade
mineira com 60 mil habitantes que já foi considerada a
capital do abacaxi, mas atualmente é a terceira maior
produtora desta fruta do país. Tem como base
econômica a agropecuária e a cana-de-açúcar,
destacando-se ainda na produção de grãos (em especial
soja e milho) e na pecuária leiteira.

Nascido em 18 de fevereiro de 1973, em uma família
pobre, considerada uma família tradicional negra,
conhecida na cidade devido ao envolvimento dos avôs
paternos na cultura e gastronomia e avós maternos na
prestação de serviços domésticos na cidade.

Escrever desta forma nos dá a ideia de que eram
valorizados e reconhecidos na sociedade da época,
porém sabemos que não era bem desta maneira que os
negros eram tratados... Na verdade, seu avô paterno,
senhor Vicente Barba, foi dançarino de catira e
lavrador que arrendava terras para plantar, enquanto
a esposa, dona Maria Campos, era a cozinheira e
salgadeira que vendia seus pratos deliciosos para as
grandes festas da nata frutalense (mas não era
considerada a melhor cozinheira, por ser de pele mais
escura do que a outra elegida da época). Seus avôs
maternos, o velho Olídio, foi motorista de caminhão,
casado com dona Maria Borges, lavadeira das roupas
de algumas das famílias mais ricas da cidade.

Dona Maria, sua avó, neta de escravos, órfã, criada pela
parteira Madrinha Helena (quando as mães pobres e
pretas morriam nos partos, as parteiras adotavam os
bebês e eram chamadas de madrinhas por serem
consideradas responsáveis por eles), diante de uma
história sofrida marcada pelos resíduos da escravidão,
tinha como meta de vida oferecer para os seus 06 filhos
o acesso à educação que a ela foi negado. E conseguiu!

CARLOS DE SOUZA TEIXEIRA
POR

REGINA DE SOUZA TEIXEIRA

Falar sobre uma personalidade negra da minha cidade
é algo fascinante, porque sabemos que durante muitos
anos as únicas histórias registradas sobre pessoas
negras estavam relacionadas a uma parte triste, cheia
de perversidades e desumana que foi a escravidão.
Hoje temos a oportunidade de escrever sobre
aqueles/as que se destacam e influenciam
positivamente na comunidade negra, sendo referência
para a mesma.
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Sua esposa Sílvia atua como arte-educadora, professora
da educação básica e microempresária no ramo de
roupas para bebês. Tem se destacado na região por
empreender a venda de roupas que rompem o
imaginário social de definição de papéis desde a
primeira infância: “menino não tem que vestir azul e
menina não tem que vestir rosa”.

Para Carlos sua família é considerada mola propulsora
de inspiração para resistir. Ele afirma ter bastante
orgulho de seus familiares, de suas lutas,
aprendizagens e ensinamentos.

Sua determinação acabou gerando frutos para sua
descendência, pois hoje seus filhos são estudantes na
maior universidade pública do Triângulo Mineiro. Seu
filho Renan cursa Arquitetura (UFU) e Teologia
(privada), enquanto sua filha Maria Helena está
cursando Direito (UFU).
 
Teixeira entende que ser negro atualmente é ser
alguém com disposição constante de provar sua
capacidade diante daquilo que deseja ser ou fazer
devido ao perverso racismo.

Para seu futuro, ele espera que possa ocupar uma
posição profissional que o permita dispor de meios
mínimos suficientes de ocupar espaços sociais com sua
família cada vez melhores. Tem planejado ser operador
do Direito e corrigir várias situações de negação e
impedimentos à população negra.

 A vida de Carlos tem influenciado jovens negros/as que
passam a acreditar na possibilidade de alcançarem e
ocuparem outros lugares na sociedade que não sejam
aqueles pré-determinados historicamente ao povo
preto neste país.

Devido a este esforço e a tantos outros somados pelas
investidas de outros membros familiares, Carlos teve
um pouco mais de oportunidades, mas se esforçou
bastante para consegui-las (porque nada é fácil aos
desprovidos de lugares sociais privilegiados). Foi
vendedor de picolé; cobrador de loja aos 13 anos; o
primeiro estagiário no Banco do Brasil durante alguns
anos, devido ao seu destaque como aluno de escola
pública; conseguiu se formar em Química na
Universidade Federal de Uberlândia antes dos 24 anos;
trabalhou nos maiores laboratórios brasileiros na
produção farmacêutica e outras empresas
multinacionais.

Morou em grandes áreas de produção como São Paulo,
Campinas e Salvador, chegando a ser encaminhado
para trabalhos específicos na Itália. Aproveitou ao
máximo todo o conhecimento, vivências e experiências
para aplicá-las na convivência em Frutal, onde reside
atualmente.

Como estudante de Direito da Universidade Estadual de
Minas Gerais, e como atuante na educação pública, tem
também utilizados os conhecimentos legais para
orientar e circular por lutas sociais, sobretudo na
defesa de direitos de negras e negros que ainda são
vítimas do racismo estruturado nesta sociedade.

Carlos organizou eventos culturais para valorizar as
tradições afro-brasileiras do município; auxiliou na
elaboração de documentos de promoção de direitos;
desenvolveu ações na semana de consciência negra;
participou de discussões sobre a legalização de terras
quilombolas do município e tem ajudado jovens
negros/as a entrarem no mercado de trabalho e no
ensino superior.

Segundo ele, sua trajetória foi marcada pela força e
confiança em seus avós, pais, irmãs, sobrinha e filhos.
Seu pai, conhecido como Delfino da Copasa, foi
pedreiro, professor, auxiliar administrativo na
empresa de saneamento de MG. Hoje, aos 72 anos,
cursa sua segunda faculdade de Geografia na UEMG
Frutal. Sua mãe, Cleusa, professora, pedagoga, foi a
primeira diretora negra eleita da cidade (fruto de
muitos estudos e experiências educacionais).  
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Claudete Maria Pereira Ricardo é Psicóloga e
Especialista em Violência Doméstica de Crianças e
Adolescentes-USP/SP. Tem 56 anos e é natural de uma
linda cidade, Oeiras, primeira capital do Piauí,
primogênita de cinco filhos. No início dos anos 80 toda
sua família foi morar na capital, Teresina, onde
Claudete cursou todo ensino médio. Em 1986 foi morar
em Recife devido o ingresso na Faculdade de Psicologia.
No final dos anos 90 retornou para Teresina, graduada,
assumindo seu primeiro emprego como psicóloga,
exercendo o cargo de Coordenadora Técnica da Casa de
Passagem (Atendimento a Meninos e Meninas de Rua),
iniciando, assim, a sua trajetória profissional na
Política de Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças,
Adolescentes e Jovens. Foram muitas experiências
profissionais até ser contratada pela Casa de Zabelê
onde trabalha até os tempos atuais.

Claudete atua na Casa de Zabelê, na cidade de Teresina,
há 25 anos, no atendimento de crianças e adolescentes
de ambos os sexos e suas respectivas famílias que
vivem em situação de vulnerabilidade e/ou risco
pessoal e social, repudiando toda e qualquer forma de
violência, 

CLAUDETE MARIA PEREIRA
RICARDO

possibilitando ao público atendido o fortalecimento de
sua autodefesa, o desenvolvimento de suas
potencialidades e a ampliação do seu universo cultural
através do acompanhamento/atendimento social,
psicológico e pedagógico (incentivo e estímulo a leitura,
dança, arte) em dois cursos profissionalizantes de Moda
e Serigrafia. Dedica todas suas conquistas pessoais e
profissionais aos seus amados e estimados pais (in
memoriam) que foram determinados, focados, lutadores
e resilientes na educação dos seus filhos. Afirma, ainda,
que é de uma família de pretos e pobres que
aprenderam que educação e conhecimento são os
pilares para a nossa formação cidadã.

Declara que ser negro atualmente é uma constante luta
interior e exterior da nossa identidade. É um processo
de descontração e construção contínuo. Hoje como
mulher negra se sinta mais livre, liberta de muitas
amarras, correntes de negação e inferiorização de sua
raça; está livre do embranquecimento. Em dias atuais
sente orgulho de responder: "Qual a sua raça? NEGRA".

"Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos
julgados por sua personalidade, não pela cor de sua
pele". (Martin Luther King).

Assim, faz suas palavras como as do eterno Martin
Luther King e acrescento: espero igualdade de
oportunidades para todos.

"Ao longo dos meus trinta anos de exercício profissional,
vinte destes dedicados à Casa de Zabelê, venho
contribuindo como militante, formadora e
pesquisadora, agregando saberes e competências nas
áreas de gênero, violência doméstica, drogadição,
feminicídio, direitos da criança e do adolescente, direito
e igualdade racial e articulação com as Políticas de
Assistência Social, Educação e Saúde.

Claudete Ricardo, presente!"

POR
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COSTA
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Trabalha em salas de aulas de escolas públicas das
redes municipais de Educação de Porto Alegre (nos
turnos manhã e tarde) e Guaíba (no turno da noite).
Em ambas as realidades, trabalha em escolas de
periferia, junto à estudantes de vulnerabilidade
social, insuficientemente assistidos por ações de
governos. Em Porto Alegre, leciona a disciplina
Matemática para turmas dos Anos Finais do Ensino
Fundamental em uma escola do bairro Restinga,
cerca de 35km de distância do paço municipal. A
escola é um dos pilares que mantém viva a
expectativa de vida e a perspectiva de futuro digno
aos jovens desta região. Refere-se a futuro digno,
como aquele que propicie a formação cidadã
balizada em valores civis sob à luz da legislação
brasileira e de acesso à promoção de oferta de
trabalho e geração de renda e condições de sustento
a esses estudantes. Em Guaíba, após dez anos
lecionando as disciplinas Ciências e Matemática à
estudantes do Ensino Fundamental na modalidade
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), atualmente
exerce a função de Supervisor da EJA em uma escola
que atende comunidades carentes da zona sul.
Busca-se, incansavelmente, promover a valorização
desses estudantes, garantir a alfabetização, a 

CLÉVERTON ARAMIS DE OLIVEIRA
TAVARES

POR
JURIDE APARECIDA LUZ DE QUADROS

Cléverton Aramis de Oliveira Tavares, 41 anos. Preto de
pais pretos. Gaúcho nascido em Porto Alegre e criado
em Guaíba, município pertencente à região
metropolitana da capital gaúcha desde o primeiro ano
de vida. Cresceu no bairro COHAB Jardim Santa Rita
desse município. Estudou o curso de Ensino
Fundamental em escola da rede pública estadual do
bairro. Próximo ao fim deste curso, iniciou sua
trajetória como trabalhador aos 14 anos, assumindo o
primeiro emprego no cargo de Office-boy em uma
empresa do ramo de Engenharia Civil. Realizou o
Ensino Médio com o curso Técnico em Edificações
mediante aprovação em processo de seleção para
admissão na centenária Escola Técnica Parobé,
pertencente à rede estadual de Educação, localizada
em Porto Alegre. Aos vinte anos, formado com registro
no CREA-RS, desesperançado pela baixa remuneração
como profissional técnico formado, seguiu sua
trajetória de estudos na área da Educação, ingressando
no curso de graduação em Ciências, licenciatura plena,
habilitação em Matemática, pela Faculdade Porto-
Alegrense (FAPA, hoje, absorvida pela UNIRRITER). 

Com uma formação acadêmica consolidada em sete
anos, muitas horas de cursos de extensão
concomitantemente realizada e, a prática docente em
sala de aula desempenhada desde o segundo ano deste
curso, constituiu-se como Professor de carreira na rede
pública estadual de Educação, primeiramente
perfazendo dez anos de vínculo em contrato
temporário de trabalho em escolas de Guaíba e de
Porto Alegre e, posteriormente, seguiu como
concursado nessa rede por outros quatro anos. Hoje,
com cinco especializações latu sensu na área da
Educação concluídas, trabalha como Professor de
carreira nas redes municipais de Educação de Guaíba e
de Porto Alegre, perfazendo uma jornada semanal de
três turnos diários. Ainda, realiza curso de pós-
graduação scricto sensu em Mestrado em Educação em
Ciências e Matemática pela PUC-RS.
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Para seu futuro, Cléverton espera, socialmente, um
mundo e uma sociedade que naturalize tudo aquilo
que já deveria ser o senso comum: uma realidade
livre de pensamentos e ações de ódio às/aos
Pretas/os; que o Racismo seja abolido e o Respeito,
seja de fato exercido. O que espera para o futuro,
profissionalmente, é a valorização de sua profissão,
no sentido de que o reconhecimento ultraje as linhas
das leis e das oratórias das pessoas e passem a ser
evidenciados na remuneração do trabalhador
professor, e que isto aconteça de maneira imediata,
pois as perdas são gigantescas e os prejuízos
extravasam os aspectos financeiros e afetam outras
condições destes trabalhadores, como os cuidados à
saúde e à família, por exemplo.

"Agradeço a oportunidade de participar deste estudo
e contribuir com um breve relato de minha
trajetória como pessoal, social e profissional. Espero
ter ajudado os envolvidos neste estudo em questão,
que revisita uma pauta que está em denso debate e
merece ser permanentemente dialogada para que se
proporcione uma ampla elucidação dos necessários
fatores em prol de uma saudável convivência social
de modo que o povo preto esteja jamais à margem e
sempre atuante na participação das decisões que
influenciam na qualidade de vida de todos os
cidadãos. Desejo sucesso na frutificação desse
estudo".

calcula, o senso de espaço, a temporalidade e a
criticidade como referências de um estudante apto ao
mercado de trabalho, a ingressar nos cursos de Ensino
Médio e Profissionalizantes, e de articular-se em seus
grupos sociais. Em ambas as realidades, circunstâncias
que se exibem após o tempo de ensino remoto devido
ao estado de pandemia causada por COVID-19:
violências emocionais e físicas, agressões de ordem
psicológicas e transtornos como ansiedade e depressão,
drogadição. Estes aspectos geram interferências nas
aprendizagens dos estudantes.

Cléverton afirma que o fato de ter escolhido a profissão
que hoje exerce - ser Professor - é uma realização
pessoal, pois gosta muito do que faz. Também, denota
que em toda a sua ancestralidade, foi o primeiro ente
familiar a concluir o curso da faculdade e isto é uma
potente conquista, caminho precursor aos seus
familiares e inspiração a todos que participam de sua
trajetória de vida. Transformar vidas através da
Educação, constituindo estudantes matemáticos e
cidadãos preparados para as relações sociais tem uma
importância ímpar, mobilizada em cada relação entre
professor e estudantes. É uma troca vantajosa para
ambas as partes.

Para ele hoje, ser negro, ou melhor, ser Preto (há um
intenso debate entre estudiosos sobre a identidade dos
cidadãos afro-brasileiros), assim como historicamente
o passado muito oculta, é bem difícil. Vivemos um
momento de intolerância a tudo o que se diferencia a
quem ocupa estado de poder, constituído
democraticamente ou meramente idealizado por um,
ou mais elementos com pensamentos afins. E, neste
contexto, o Racismo que por muitos anos foi obscuro
hoje é evidenciado por sujeitos incapazes de aceitar
uma sociedade diversa e promovem uma censura
racial na sociedade de acordo com suas escolhas vis.
Ser Preto hoje é ser resistência a toda ação maldosa
manifestada contra um ou uma pessoa de origem preta.
Ser Preto hoje é ser precursor de um presente e de um
futuro igualitário. Ser Preto hoje é não se calar a tudo o
que já foi injustamente imputado ao longo de quatro
séculos e em todos os dias de amanhã ao povo preto.
Ser Preto é exaltar tudo o que de melhor se consegue
produzir com excelência.
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Damiana Aparecida de Assis, 53 anos, nascida no
município de São João del Rei, no estado de Minas
Gerais. Até os sete anos morou no Rio de Janeiro no
município de Nilópolis, em uma favela conhecida como
Fazenda Velha. Apesar da violência existente no lugar,
afirma ter boas lembranças de sua infância neste lugar.
Aos oito anos, seus pais resolveram voltar para São
João del Rei, pois o aumento da violência e a
precariedade do local onde moravam obrigou-os a
tomar esta decisão.

Estudou do 1º ao 4º ano na escola Maria Tereza e do 5º
ao 8º ano na Escola Técnica de Comércio Tiradentes.
Seus estudos nesta escola foram possíveis graças a
bolsa de estudo. Tudo era muito difícil, os livros eram
caros e só era possível utilizar livros usados. Tinha que
apagar os cadernos de atividades para reutilizá-los.
Sempre foi uma aluna dedicada. Após terminar o
fundamental, resolvi fazer o curso de magistério na
Escola Estadual Doutor Garcia de Lima. 

Naquela época era comum, as pessoas começarem a
trabalhar aos 14 anos nas fábricas. Seu pai, apesar de
todas as dificuldades financeiras, optou por investir
nos

estudos dela e de sua irmã. Assim, Damiana trabalhava
em casa de família durante o dia, e à noite fazia o
magistério. Concluiu seu curso em 1988. Em 1989
perdeu seu pai e, no mesmo ano, prestou vestibular,
iniciando, em 1990, sua faculdade de filosofia. Em 1992
pegou seu primeiro contrato como professora de
geografia e, como as aulas eram à noite, trancaram sua
matrícula por diversas vezes, o que fez com que
acabasse perdendo sua vaga.

Trabalhou por sete anos como contratada, encantando-
se pela geografia. Em 2000, prestou concurso para a
prefeitura de São João del Rei e conseguiu se efetivar
como professora dos anos iniciais. Em 2001, tornou a
fazer outro vestibular, sendo novamente aprovada,
concluindo, assim, seu curso de filosofia. Em 2002
começou seu curso de geografia, e em 2005 fez
concurso para rede estadual, sendo aprovada.

Damiana diz gostar muito do que faz. Financeiramente
alega que não são bem recompensados, mas o carinho e
a amizade de muitos alunos faz com que o trabalho
valha a pena. O que determinou sua trajetória sempre
foi o apoio que seus pais lhe deram, bem como a
vontade imensa de proporcionar a eles todo o conforto
possível. As dificuldades enfrentadas na infância lhe
deram força e determinação para investir nos seus
estudos.

Ser mulher e negra para ela é motivo de orgulho. Todo
negro tem que conhecer sua história, saber quem
foram seus ascendentes, conhecer sua origem; saber
sobre o povo guerreiro, que construiu a história do
Brasil. "Temos que ter orgulho da melanina que corre
nas nossas veias; o racismo existe; mas só com
conhecimento podemos combater".

Para o futuro, espera que os brancos e negros sejam
tratados de maneira igual; que ao negro seja dado o
mesmo tratamento que ao branco. Que a sociedade
consiga superar essa doença do racismo e que
possamos viver realmente como uma nação onde todos
se respeitam independente da cor de sua pele.

DAMIANA APARECIDA DE ASSIS
POR

FLÁVIA INEZ RESENDE PINTO
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POR
FERNANDA RIGHETTI DOS SANTOS CUNHA
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Babalorisa Daniel Pereira, 42 anos, dirigente do Egbe CREIA Òsógiyán.  Mora em São Paulo, capital
atualmente na região do Tremembé, negro, nascido e criado na periferia, durante a infância passou
por muitas dificuldades junto de sua família, inclusive perdas de seus parentes mais próximos para a
violência.

Não se intimidou, pelas amarras do racismo estrutural muito presente na sociedade brasileira,
estudou, formou-se professor ainda muito jovem e desde então atua na Rede municipal de ensino na
cidade de São Paulo (RME-SP). Atualmente é criador de conteúdo digital, professor, Babalorixá de
tradição ketu, Palestrante, militante, discute as questões do racismo, fala sobre raça, candomblé e
umbanda. No ano de 2022, recebeu o título de Doutor Honoris Causa na Assembleia Legislativa de
São Paulo pelo seu trabalho e sua luta incansável sobre educação de terreiro, por sua militância e seu
trabalho de resistência contra o racismo e qualquer tipo de discriminação.
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Danielle Reis, sexo feminino, sempre estudou na rede
pública de ensino do Distrito Federal. No ensino médio
fez o magistério, e posteriormente participou de seu
primeiro vestibular, que oportunizou a lei de cotas
para negros em 2003. Ainda que houvesse a lei,
Danielle, assim como outros cotistas da época,
passaram por diversas situações de preconceito por ser
cotista. "Me lembro que já cursando a graduação no
banheiro, haviam mensagens absurdas como 'cotista
bom é cotista morto' ou 'cotista está tirando uma vaga
do outro'". 

No mestrado em Educação pela Universidade de
Brasília -UNB (2021), também fez parte do processo
seletivo por meio das políticas afirmativas. É
especialista em Docência da Educação Infantil - UNB,
Licenciada em Pedagogia pela UNB com intercâmbio
acadêmico na Universidade do Minho- Portugal. 

Atua como Professora da Secretaria de Educação do
Distrito Federal. Onde se encontro, já atuou como
coordenadora Pedagógica, mas o chão que pisa é a sala
de aula. O fazer pedagógico, principalmente na
educação infantil, sendo sua área de atuação, sempre foi
incentivada por sua mãe, que insistiu para fazer o
magistério. Afirma que a escola é um lugar propício
para realizar o desafio de combater o racismo estrutural
por meio de debates, e reflexões, mesmo sabendo que,
infelizmente, ainda ocorre atitudes racistas nas escolas.
Com a perspectiva de realizar mudança por meio de
uma educação afro-centrada, apresenta a literatura
infantil, a cultura afro, por uma educação antirracista. 

O ser negro foi um processo de descoberta da pessoa que
é, por meio de uma tia empoderada que incentivava e
motivava a estudar eram, bem como suas nossas raízes e
as heranças africanas. Aprendeu e aprende, o que é ser
negro, e sabe que sofrerem o racismo em algum
momento de nossa vida, o que faz essa luta ser
constante, para que, de fato, combata o racismo.

Conta, ainda, que atualmente tem uma filha de 4 anos,
que aos 3 anos sofreu uma ação racista realizada por
outra criança. Neste momento foi que vivenciou o que é
ser negra, mãe de criança negra. Após a ocorrência este
fato, percebeu precisar fazer algo didático para
educação infantil. Assim, uniu-se a mais dois amigos
professores, Rodrigo e Flávia, e elaboraram o projeto
Flor de Ayana, para uma educação antirracista, por
meio de uma história infantil, com o intuito de trabalhar
tais questões de como os/as negros/as são importantes
para história do Brasil.

Na questão social e profissional pretende manter os
estudos, evoluindo pessoal e profissional. Afirma
continuar com esse enfoque até chegar ao doutorado
com a temática: Educação étnico-racial no contexto da
educação infantil, combatendo as situações
discriminatórias, para que possamos ser livres. 

DANIELLE REIS
POR

RODRIGO COSME DOS SANTOS
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Foram inúmeras as dificuldades encontradas na luta
pela sobrevivência, desde seu nascimento. É fruto de
uma gravidez indesejada e não planejada, não
reconhecida pelo pai biológico, sendo registrada e
criada por um pai adotivo, fato que somente teve
ciência aos 21 anos, por terceiros. Toda aceitação
que recebeu em forma amor, carinho, afeto de seu
pai adotivo não foi suficiente para afastar a dor, as
marcas de abandono, a frustração por ser enganada,
por não receber o carinho, amor, afeto do meu pai
biológico - pessoa que sequer sabe o nome -, situação
que lhe desencadeou uma depressão. Partindo do
pressuposto que os comportamentos reproduzidos
na sociedade estão relacionados com hábitos
culturais e sociais por meio das falas, gestos, pelos
grupos, tomando como exemplo o próprio ambiente
familiar, escolar e o religioso, entre outras tantas
situações, acumulou experiências traumáticas e as
internalizou desde criança. 

Uma das frases mais marcantes usada por sua avó e
que jamais esqueceu: “Na minha casa não tem
espaço para filho de negro e pobre. Filhos de
urubus!” Em outras palavras, não se misturem com
negros, precisa limpar a família, como se os negros
fossem sujos. O preconceito e o racismo iniciava-se
dentro do ambiente familiar nesse processo de
reprodução, entretanto, era algo contraditório, vez
que ela também já tinha sofrido racismo e carregava
em seu semblante marcas de sofrimento. Assim, foi
reproduzido por minha mãe ao orientar os filhos a
não se misturar com negros, que nada tinham a
oferecer, querendo proteger os filhos de qualquer
tipo de sofrimento, entendendo que se os filhos
casassem com brancos seriam mais felizes e seriam
aceitos por todos. 

Guardou esses ensinamentos desconstrutivos e criou
fobia de pessoas negras por muitos anos,
reproduzindo também o preconceito, fato que 

EDINETE COSTA DOS SANTOS
POR

LUCAS VIEIRA 

Edinete Costa dos Santos, mulher preta, filha de pais
negros, analfabetos, sem profissões definidas, natural
de Gandu, cidade situada no interior do Sul da Bahia, 
 viúva, mãe de 02 filhos, residindo atualmente em Santo
Antônio de Jesus, situada no Recôncavo da Bahia.
Graduanda de Serviço Social na Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia, pesquisadora da temática
``Envelhecimento''. Exerce a profissão de Agente
Comunitário de Saúde, Técnica de Enfermagem e
Terapeuta Comunitária, já tendo exercido a profissão
de Professora de Ensino Fundamental. Outrora, para
ajudar no sustento da casa, trabalhou como vendedora
ambulante de salgados nos pontos de ônibus, de
perfumaria e cosméticos com revistas de porta em
porta, foi caixa de supermercado, cobradora de ônibus
intermunicipal, auxiliar de consultório médico,
atendente de farmácia, entre outras atividades.
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apenas foi desconstruído através do conhecimento e
das experiências adquiridas ao longo da vida.

Até os 06 anos, conviveu com meus pais como uma
família tradicional, com um pai adotivo rígido, arcaico,
machista. Viviam num ambiente não saudável, com
confusões, brigas e discussões entre seus pais,
chegando, num momento, a agressões físicas e
separação. Ao presenciar o sofrimento e luta da sua
mãe para criar os filhos sem apoio, ajuda de ninguém,
passou a trabalhar desde cedo, aos 7 anos, já saía pelas
ruas vendendo doces e frutas, assim também aconteceu
com seus irmãos que procuravam ajudar no sustento
da nossa família e aliviar um pouco o sofrimento de sua
mãe. 

Ainda criança, passou a acreditar que para vencer na
vida e não sofrer tanto era necessário trabalhar muito
e focar nos estudos. Amadureceu muito cedo. Nesse
período da infância para a adolescência, foi
percebendo por comportamentos diversos, a forma
diferenciada como as pessoas a tratavam e também
como não se encaixava no estereótipo exigido para
determinadas atividades, como alguns trabalhos e
grupos de pessoas. Sentia-se excluída, isolada, separada
dos demais! Isso foi algo que marcou muito sua vida.
Sempre acreditando que conseguiria superar essas
barreiras, buscou, mesmo com todas as dificuldades
presentes, se capacitar, sempre focando nos estudos.
Estudou sempre em escolas públicas, era esforçada,
dedicada e se destacava nas turmas que frequentava,
porém, a convivência era difícil, pois essas turmas
eram de alunos selecionados, geralmente filhos de
professores, poucos se aproximavam dela, o que fazia
com que fosse rejeitada e humilhada por aquele grupo,
o que era acrescido, ainda, pelo fato de falar alto, o
modo de vestir, ser negra, e por não me encaixar
naquele padrão social e econômico.

Foi então percebendo que a educação poderia lhe
ajudar, mas não era determinante para modificar a
situação na qual vivia. Precisava criar possibilidades,
como, por exemplo, vínculo de amizades com pessoas
que não eram de seu convívio diário, pessoas com
outras condições financeiras, outros meios, pois assim
poderia se encaixar no lugar que almejava,
conseguindo os objetivos que tinha traçado. E assim o
fez... conseguiu conquistar alguns objetivos, como um
emprego, todavia outras situações surgiram, não 

mudando sua vida e nem o comportamento das pessoas
para ela. Sempre foi vista como aquela pessoa
diferente, invisível, incapaz, que não tinha habilidades,
que possuía um lugar determinado e que não pode ser
modificado.

Tudo que passou foi muito sofrido... um processo
perverso, porque os estigmas que lhe eram atribuídos
através de alguns grupos, pessoas ou o meio, passaram
a ser algo natural. Todos entendiam que não chegaria a
lugar algum por ser negra e pobre, e em determinados
momentos internalizou tudo o que lhe fora imposto.

Obedeceu aos princípios, regras e doutrinas cristãs,
“certo” (coisas de Deus, obedecer a Deus) e “errado”
(pecado, coisas do diabo) segundo o que regia a
doutrina. Optou por viver suas experiências de vida,
como uma fuga e ao mesmo tempo uma alternativa de
pertencimento, ou seja, de ser aceita em algum espaço,
o que não diminuiu a tristeza e nem resolveu os
problemas do dia a dia. A realidade excludente era o
que lhe afetava.

Criou outros objetivos de vida, concluiu o ensino médio
(Magistério), exerceu a função de professora de ensino
fundamental e planejou entrar no ensino superior, que
até então só existia ensino superior na capital. A
possibilidade de ingressar no ensino superior era uma
utopia, devido às condições financeiras e de
deslocamento para a capital. Precisava contribuir com
as despesas de casa, assim como seus irmãos e não
encontrou outra alternativa a não ser esquecer esse
sonho.

Enfrentou o preconceito, a exclusão e foi discriminada
diversas vezes por colegas, “amigos”, patrões e pessoas
estranhas, que não conheciam sua história, o que veio a
provocar-lhe uma tristeza profunda. Não reagia contra
esses problemas, pois, até então, todos entendiam como
algo normal, mas já tinha consciência que lhe fazia mal,
quando era tratada de forma diferenciada dos demais,
isso quando estava presente num meio que não era o
meu de origem.  Encontrou pessoas para lhe incentivar
a progredir e outras para lhe desmotivar, como por
exemplo seu pai, que dizia que a única coisa que
precisavam era o alimento na mesa, as demais coisas
eram supérfluas, 
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como, por exemplo, estudar,  que, na concepção dele,
não era necessário. Afirmava que a pessoa precisava
escrever o nome e fazer as quatro operações... isso já
era suficiente para sobreviver.

Discordando do pensamento de seu pai, acreditava que
tinha potencial, que poderia seguir um caminho
contrário ao deles, com menores dificuldades. O
trabalho exigiu dela um esforço sobrenatural, pois
tinha praticamente três jornadas de trabalho, porém
sem resultados concretos, sem mudança de vida. O
contexto mudou, porém, a luta continuava igual a de
sua mãe. Devido a essa batalha pela sobrevivência,
adiou os sonhos, que sempre permaneceram vivos
dentro de si.

Mesmo acreditando que o caminho para alavancar
socialmente era o estudo, teve que pará-los por mais de
30 anos, em virtude de questão de sobrevivência e por
falta de oportunidades. Era trabalhar ou estudar, e não
existiam universidades no interior da Bahia. Nesse
percurso, continuou trabalhando, constituiu sua
família, optou em ter filhos. Parou de trabalhar e de
investir em cursos técnicos.

Após alguns anos, voltou a trabalhar, estudar, fazer
cursos técnicos para se aperfeiçoar, mas o sonho de
cursar o nível superior para se encontrar como pessoa
ainda era latente, porém até então não era possível.
Nesse círculo da vida, incentivou e deu condições aos
seus filhos para ficarem somente nos estudos. Os dois
ingressaram no ensino superior em universidade
federais, um filho é Bacharel em Ciências da
Computação e a outra é graduanda de Letras
Vernáculas. Sente-se realizada por proporcionar tais
condições de estudos para seus filhos, oportunidade
que não havia tido até então.

Finalmente conseguiu realizar seu grande sonho que
era ingressar no ensino superior. Em 2017 ingressou na
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
no Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), no
Curso de Serviço Social, fato que lhe fez extremamente
feliz e entusiasmada, pois estava realizando um grande
sonho compartilhado com sua mãe. Entrou com um
conceito formado de academia, como um centro de
pessoas humanizadas, local onde o preconceito e
racismo eram combatidos, com pessoas empáticas,
mais sensíveis e solidárias ao outro, afinal são pessoas   

instruídas, dotadas de conhecimentos, que estão
sempre se aperfeiçoando em um local criado para a
aquisição de conhecimento voltado para a contribuição
na vida de outros. 

Não foi bem esse cenário que encontrou. Descobriu
muitas contradições, inúmeros percalços apareceram
no meio do caminho. Apesar de estar em uma
universidade majoritariamente de pretos e um curso
com a grande maioria de mulheres, não sentir incluída
e nem acolhida, ao contrário, foi excluída em diversos
momentos, principalmente, pelo fato do idadismo, dos
conflitos intergeracionais, dos estereótipos, estigmas,
que existem por ser uma pessoa mais velha num
ambiente universitário. Ainda em adaptação e
tentando se incluir nesse meio acadêmico, que não foi
pensado para mulher, preto, pobre, trabalhador, idoso,
apesar de ser uma oportunidade de inclusão para
poucos, continua sendo excludente. Pois não basta
abrir as portas de universidades públicas, é necessário
garantir a permanência das classes excluídas, assim
como os que trabalham e estudam e que, para dar
continuidade, a este último, precisa, como no caso de
Edinete, fazer três percursos diários de idas e voltas
entre três cidades Santo Antônio de Jesus onde moro e
trabalho, Cruz das Almas cidade que é a cidade
intermediária para dormir e Cachoeira a cidade do
campus acadêmico, fazendo um percurso de quase de
mais de 120 km por dia. Precisou reinventar para além
dos seus limites físicos e psicológicos, fazendo um
esforço sobrenatural. Nesse espaço acadêmico, afirma
que seu sentimento era de um peixe fora d’água,
excluída, incompreendida, não aceita, muitas vezes
gerando até conflitos. Contudo, continuará lutando até
o término e conclusão do mesmo. 

Tem como objetivo de vida, adquirir o conhecimento
necessário para contribuir na vida de outras pessoas,
deixando assim seu legado de luta, persistência e
resistência.
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Atua como Agente Comunitário de Saúde (ACS),
trabalhando com a prevenção e a promoção da saúde,
mapeando as comunidades e desenvolvendo, com a
equipe de Saúde da Família, estratégias de intervenção
voltadas especificamente para aquela população.
Planejam, avaliam e programam planos de ações locais
de saúde, considerando todos os aspectos da
comunidade como, por exemplo, sua história, a cultura,
a população, a situação de riscos e as vulnerabilidades
sociais existentes entre outros, assim, para tanto, essas
ações desenvolvidas tem o objetivo de melhoria da
qualidade de vida contribuindo com o bem-estar físico,
mental e social dos moradores. A atuação como ACS,
possibilita desenvolver estratégias eficientes,
apresentando novas intervenções que consideram a
vida e a história dos moradores que vão necessitar dos
serviços propostos, potencializando a comunidade,
propondo a chance de um grande crescimento local,
além de fortalecimento de vínculos.  Com seu grupo,
são trabalhadores do SUS e sua área de atuação são os
bairros, as casas e as comunidades atendidas por suas
unidades. Cada ACS é responsável por uma microárea
com determinados domicílios, podendo chegar até 750
pessoas a serem acompanhadas mensalmente. 
  

Ser ACS não foi uma opção como profissão e sim uma
oportunidade de trabalho, entretanto, percebeu nessa
profissão uma oportunidade de contribuir na vida de
outros pessoas, levando o conhecimento para que elas
possam conhecer seus direitos, criem vínculos
fortalecidos e lutem por eles, considerando que o SUS é
um direito de todos, principalmente para as pessoas
que vivem em condições de vulnerabilidade social.
Destaca que a sua luta é para que essas pessoas, que na
grande maioria são negras e vivem más condições
socioeconômica, possam ter seus direitos garantidos e
sejam respeitados em todos os espaços sociais, e assim
possam viver com dignidade e possam ter uma
qualidade de vida melhor. Dentre as dificuldades e
facilidades de sua profissão, destaca o vínculo que têm
com a comunidade, e através do mesmo ganham
confiança, adentram nos lares e podem fazer uma
escuta qualificada, acolher e orientá-los, sendo o porta-
voz, o elo entre a comunidade e a Unidade de Saúde da
Família, salientando negativamente que existem
muitos entraves que dificultam as ações que possam
beneficiar a comunidade, como, por exemplo, as
demandas da população serem sempre maiores que as
ofertas do município. Alerta que ainda existe a questão
má comunicação Intersetorial, falta de acolhimento
nos setores, principalmente para as pessoas que não
conhecem seus direitos e que, por estar em situações de
vulnerabilidades, não sentem forças para reivindicar
e/ou questionar seus direitos. Os ACS, sendo a grande
maioria mulheres negras, se identificam, se
reconhecem e se conectam com as histórias da
comunidade na qual atua, sobretudo por fazer parte
dela, item necessário para ser ACS.

O que impulsionou sua trajetória como mulher negra,
de baixa condição socioeconômica, sempre foi sua
força de vontade e determinação de querer sair e o não
aceitamento do lugar que lhe determinaram. Poucas
foram suas oportunidades, porém abraçou-as e fez
delas um ponto de partida para alçar voos mais altos, a
fim de alcançar meus objetivos, mesmo estando ciente
de que não seria fácil e que precisaria ser muito forte
para superar o preconceito, o racismo, os estereótipos e
os entraves que encontrariam no seu caminho. Para
ela, ser negra é ser gente. Não é ser raça. É ser humano,
que pertence a mesma espécie. É ser um cidadão que
merece ser respeitado e ter os mesmos direitos que
qualquer outra pessoa, ocupando qualquer espaço
numa sociedade. 53



Afirma ser inaceitável definir uma pessoa pela cor da
sua pele e ser associado/a como alguém inferior, sem
valor, preguiçoso, incapaz, marginal, fato sempre
notado pelos gestos, olhares, ações e por algumas
atitudes e comportamentos que só quem é negro
percebe o quanto é constrangedor, o que pode inclusive
adoecer a pessoa que sofre passa por essa situação.
Afirma, ainda, que é assim que a sociedade classifica os
negros, pois ainda vivemos com resquício da
escravidão disfarçada de liberdade, sem oportunidades
de emprego e salários dignos para evoluir e melhorar
de vida, sem moradia, sem lazer, sem condições de
viver dignamente, continuando na pobreza, excluídos,
discriminados em diversos espaços sociais, sem muita
perspectiva de vida, sendo úteis somente para servir
com o trabalho braçal, para produzir e dar lucros, mas
identificados como bandidos julgados, presos e
executados sem cometer crime nenhum,
exclusivamente pela cor da sua pele. Assegura que,
ainda que existam leis que possam punir o racismo,
que já foi uma grande vitória dos pretos, são leis frágeis
que não garantem aos negros seus direitos. É preciso
difundir o conhecimento e questionar para efetivação
dos direitos que se tem como negro, com a união com o
intuito de fortalecer as lutas contra o racismo existente
em nossa sociedade.

Em relação ao futuro social espera uma sociedade mais
justa, igualitária, mais consciente, menos excludente,
menos preconceituosa e sem racismo; mais
humanizada e harmônica, que possa cumprir com seus
deveres e respeitar os direitos, principalmente
daqueles invisíveis da sociedade, como no caso dos
negros. Quanto ao futuro profissional, deseja evoluir
mais através de conhecimentos, considerando as
mudanças que o mercado de trabalho exige,
capacitando e atualizando os conhecimentos,
explorando mais suas habilidades para lidar e superar
os problemas que porventura surgirem, porém, seu
maior anseio para o futuro é difundir todo
conhecimento adquirido, para contribuir na vida dos
seus pares, mulheres negras, envelheces, que não
tiveram oportunidades de alcançar seus objetivos,
sendo assim, um exemplo de superação de obstáculos,
de maneira a fazer com que essas mulheres negras
possam nela se inspirarem e compreenderem que elas
podem e devem alcançar os lugares que elas desejarem. 

A maior personalidade negra que declara poder se
referenciar e que é sua inspiração diária, que por ela
caminha rumo aos seus objetivos é sua mãe, Valdelice
Costa (in memoriam), mulher negra, analfabeta, mãe
solo, uma sobrevivente desse mundo tão desigual, que
conseguiu criar seus filhos com maior sacrifício, com a
força física do seu trabalho braçal, assim como tantas
outras mulheres nessa condição, mesmo sem ter
oportunidade de estudar, e entendia e acreditava que a
educação era um dos caminhos para alcançar seus
objetivos. Mulher invisível para a sociedade, excluída,
discriminada, que não teve oportunidades de sair do
lugar-comum, mas que deixou seu legado admirável de
luta, persistência e resistência, pois sendo uma mãe
solo, analfabeta, íntegra, mulher que com seu trabalho
braçal, venceu muitos obstáculos na vida para
sobreviver e criar seis filhos. Identifica-se, também,
pela luta e resistência, com Dandara dos Palmares,
mulher negra, guerreira que lutou no comando do
quilombo dos Palmares, um dos grandes marcos da
resistência, contra o regime escravocrata que existiu e
infelizmente ainda existe no Brasil. Identifica-se, ainda,  
por sua luta por direitos humanos, com Marielle
Franco.
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Seu pai, por sua vez, foi combatente durante a
Segunda Guerra Mundial. Em 1944, ano de
nascimento de Edenice e, também, o ano em que seu
progenitor, sofre um acidente em um caminhão com
reservistas, adquire tuberculose que o leva a óbito.
Edenice, a nossa protagonista negra, não teve uma
vivência com o pai/genitor. 

 Após alguns anos, sua mãe se casa novamente com
um sapateiro que acolheu e cuidou de seus
primeiros filhos. Oriundos do novo casamento,
Edenice recebe mais 7 irmãos. Apesar das
dificuldades financeiras, sua mãe e pai adotivo
sempre se esforçaram para garantir a presença
emocional, a luta pela sobrevivência e a instrução
dos/as filhos/as, fazendo com que todos concluíssem
o segundo grau (atual Ensino Médio). Dentre os dez,
oito cursam o ensino superior na Universidade
Federal da Bahia, fato muito difícil para a época. 

Devido a dificuldades econômicas, precisou
trabalhar enquanto estudava, aprendendo a fazer
doces e costuras. Dentre irmãos jornalistas,
engenheiros e enfermeiros, seu sonho era se formar
em medicina para, em suas próprias palavras,
“cuidar de seu povo”. Contudo, pela falta de
acessibilidade aos livros e pela preocupação em não
conseguir cumprir a residência médica pela falta de
recursos, decide mudar seus planos.

 Por acreditar que conseguiria um emprego mais
rápido como professora, opta pelo curso de
pedagogia. Visando, inicialmente, a oportunidade de
emprego, Edenice se forma e passa a trabalhar no
Centro Educacional Edgar Santos, escola localizada
no bairro da Fazenda Garcia e onde passou parte de
sua trajetória como estudante. Lá, depois de
formada no curso de Pedagogia, conquista o cargo de
coordenadora e descobre que, apesar de ter traçado 

EDENICE SANTANA DE JESUS
POR

ELIZABETH DE JESUS DA SILVA
 
 

 Nascida e criada na Rua do Trilho, em Salvador,
Edenice é oriunda de um bairro caracterizado por seu
legado e ancestralidade pretos, a Fazenda Garcia.
Sendo uma antiga fazenda colonial e escravagista, o
local ficou conhecido como quilombo urbano por
abraçar uma comunidade majoritariamente negra e
símbolo de resistência e luta do povo preto.

 Contudo, antes de adentrarmos mais a fundo sobre
quem é Edenice, suas vivências e características, acho
importante falarmos sobre suas origens. Por isso, esse
relato inicia-se em Cachoeira, local em que sua mãe
nasceu e morou durante anos.
 Mulher trabalhadora, a mãe de Edenice saiu do
recôncavo baiano jovem, buscando mais
oportunidades de emprego na capital. Trabalhando
como doméstica e, posteriormente lavando roupa de
ganho (lavadeira), em Salvador, onde conhece seu
primeiro marido.
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originalmente o caminho da área de saúde, conseguiria
atingir seu objetivo principal de cuidar dos seus. Cuidar de
outra maneira, formando pessoas, estimulando-as a serem
antirracistas.

Nessa trajetória na Educação e de luta pela Educação,
Edenice Santana, uma mulher negra, que pariu 4 filhos,
uma educadora, uma mulher de luta, luta pela integridade
da mulher, do povo preto. Envolvida em várias frentes de
luta voltadas para a melhoria da condição de vida, de
dignidade e de direitos. Dignidade e direitos que muitas
vezes foi tirada dela e de tantas outras mulheres.

Sem desistir da luta, essa mulher guerreira, fundou, em
seu local de moradia, um ‘quilombo’ - um espaço destinado
a abrigar discussões acerca das problemáticas que
enfrentamos na atualidade. Sem privilegiar os seus
próprios problemas, ela foca e entende que os seus
problemas são os de tantas outras pessoas iguais a nós
(trabalhadores/as, pretos/as, pobres).

Seja na sua atuação como coordenadora pedagógica ou à
frente das lutas do sindicato de professores, sempre trouxe
e traz nas suas falas as referências aos nossos mais velhos e
pedindo licença aos orixás. Dessa forma se apresentou a
professora, mãe, guerreira… EDENICE. 

Sua força me comove, me motiva e na altura dos seus 79
anos, ela emana resistência, valoriza as pessoas, irradia
vida. Edenice é um exemplo. Oxalá que existam mais
Edenices no mundo. Nós precisamos. Porque ela nos
ensina que a luta é constante e permanente, ela nos diz,
nas suas ações, de que ser negro/a hoje é resistir, resistir,
(re)existir e lutar, lutar, lutar contra as mazelas que
querem nos jogar.

Obviamente que existem outras Edenices, outras mulheres
e homens fortes que são exemplos e que merecem a nossa
referência. Eu, particularmente, sigo aprendendo com
todos/as, continuo aprendendo com Edenice. 
 
Sigamos em frente!!!
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Fátima Tolentino da Silva, a Fatinha, conforme
conhecida por amigos e nos movimentos sociais por
onde passou e passa, tem 50 anos, é mãe Gabriel da
Silva Menezes, com 22 anos, mulher negra, natural de
Vitória, no Espírito Santo (ES). É a décima filha,
Assistente Social (formada em 2012), Educadora Social
e Especialista em igualdade Racial na Escola.

FÁTIMA TOLENTINO DA SILVA

Por oito anos, foi conselheira tutelar. Depois, educadora
social da Rede AICA. Em 2007, transita dos movimentos
sociais e começa a trabalhar no poder público, como
chefe da divisão de segurança pública na Serra. Diretora
do Departamento da Promoção da Igualdade Racial até
2015. Hoje é assessora do Deputado Federal Helder
Salomão; Conselho Municipal do Negro de Serra -
CONEGRO (criado em 2007 para combater o racismo e as
desigualdades), uma luta de enfrentamento ao racismo,
encabeçada pela sociedade civil e Movimento Negro de
Serra. Faz parte de dois movimentos negros de âmbito
nacional: O MNU – Movimento Negro Unificado e do
CONEM – Coordenação Nacional de Entidades Negras.

Já foi presidenta do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, já esteve presente em vários Conselhos,
tais como: do Idoso, dos Direitos Humanos e agora, está
presidenta do Conselho Estadual de Igualdade Racial
(CEPIR), que trabalha com os povos pomeranos, ciganos,
indígenas, quilombolas, povos de religiões de matriz
africana. A luta de Fatinha luta vem sempre da sua
trajetória na defesa dos direitos humanos, de combater
o racismo e todas as formas de violência, pelo bem viver
do povo negro, pelo bem viver das mulheres. 

Em 2012, desenvolveu um trabalho com a comunidade
cigana; em 2013 esse trabalho foi apresentado no Fórum
Mundial de Direitos Humanos e continua
acompanhando, junto à Universidade Federal do
Espírito Santo – UFES, curso de Psicologia, as
Comunidades Ciganas de Serra e do Estado do Espírito
Santo.

Finalizando a trajetória de vida e luta dessa mulher
negra, cabe dizer que, Fatinha está vice-presidenta da
Associação de Moradores de Taquara II.

POR
PATRÍCIA DE ALMEIDA MOREIRA

Fatinha é moradora de Serra/ES. Quando tinha um ano
ficou órfã de mãe, e aos oito anos, órfã de pai. Nessa
época, morava em Amarelos, Guarapari. Aos oito anos foi
morar no bairro Taquara II, periferia de Serra. Aos 12
anos começou a catequese na comunidade Nossa Senhora
Aparecida. Aos 13 anos se torna catequista e fica por dez
anos nesse trabalho. 

Sua formação foi nas Comunidades de Eclesiais de Base
(CEB’s), e Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP).
É nessa Pastoral que começa sua luta contra o racismo e a
militância da questão racial.

A vida profissional se inicia sendo Educadora Social no
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Com
o projeto Infância Viva, o movimento se torna
protagonista do art. 227 da Constituição Federal
Brasileira, que cria o Estatuto da Criança e do
Adolescente. 57



Filho de uma professora negra e um pai branco, filho
mais novo de um amor de 61 anos. Formação escolar
parte em escola pública e particular como bolsista.
Sempre teve aceitação de sua cor negra e teve uma
formação atuante nas pastorais sociais da igreja católica,
militando na área da juventude. Professor em geografia,
especialista em garantia dos direitos e política de
cuidado a criança e adolescentes.

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA

Atua no serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos - casa de zabelê/ASA, com objetivo de atender
crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal/social e vulnerabilidades, coordenando o
desenvolvimento e as ações de prevenção e
enfrentamento as violações de direitos.

Sua formação familiar e sua atuação pastoral, sobretudo
sua história de militância na promoção e defesa dos
direitos humanos. Para ele, ser negro representa sinal de
resistência e luta pela igualdade e diversidade racial.

Para o futuro, espera uma sociedade que respeite os seus
semelhantes sem acepção de pessoas no que se refere ao
gênero, raça/cor, classe social e que tenhamos a justiça e
o bem-estar social para todos. Profissionalmente
continua buscando uma qualificação profissional e uma
aprovação em concurso.

“EU NÃO ESTOU ACEITANDO AS COISAS QUE EU NÃO
POSSO MUDAR, ESTOU MUDANDO AS COISAS QUE EU
NÃO POSSO ACEITAR.” 

ÂNGELA DAIVIS.

POR
ARIANA MARIA DA PAZ COSTA MOURA

58



POR
JOSE ELIDIO PERERIA NETO

 

GIL MENDES

e africanas. Lembra que no quintal da sua tia tinha um
“quitungo”, sendo uma casa de fazer farinha, alimento
originário dos indígenas brasileiros. Foi percebendo
estar em uma região povoada por muitas bandas de
congo; de Boa Vista, Roda D’agua, Taquarussú. Esse é o
primeiro ambiente que lhe preenche de sons e de dança.
Desde criança dizia querer ser dançarino, mas não teve
a oportunidade de frequentar uma escola de dança
neste período. Formou-se no curso técnico de
Edificações na então Escola Técnica Federal do Espírito
Santo, hoje IFES. Após estagiar e trabalhar nesta
profissão, decidiu estar na hora de fazer um curso
superior. Enquanto se preparava para entrar na
Universidade, descobriu a academia Alice Gasparini, na
Rua Sete, no Centro de Vitória. Aí então iniciou sua
trajetória no mundo da dança.

Ingressou na Universidade Federal do Espírito Santo no
curso de Comunicação Social. Depois de dois anos
cursados, descobriu, por uma publicação chamada
“Caderno do Estudante”, a existência do curso superior
em dança da Universidade Federal da Bahia. Prestou
novo vestibular nesta instituição onde ingressou e
permaneceu por seis anos entre a Graduação e a 

Nasceu no dia 21 de janeiro de 1962, na Santa Casa de
Misericórdia de Vitória. Nasceria em casa, no bairro de
Jardim América, no município de Cariacica, pelas mãos
de uma parteira, mas devido a complicações no parto
sua mãe teve que ir para o hospital. Parto difícil, depois
de muitas horas de trabalho, que durou desde a noite do
dia anterior, finalmente vindo ao mundo às 09:30. Não
chorou ao nascer e sua mãe, cansada, acreditou que 
 estivesse morta, mas a enfermeira foi insistente e depois
de muitas tentativas finalmente soltou seu grito de vida.
Sua mãe, Altamyra, era negra descendente de negros e
meu pai, Olival, mestiço oriundo de mistura de um
senhor claro descendente de brancos e uma mãe
descendente direta de índios. Quando completou seis
anos foi morar na zona rural do município de Cariacica
num lugar chamado Piranema. Era perto da casa da sua
avó paterna. Lembra, dessa fase, dos primeiros registros
de sons ritmados que guarda de sua minha infância,
sons vindos dos tambores da “Banda de Congo” do
Mestre Antério de Piranema. Segundo os historiadores
de seu estado, as bandas de congo têm origem indígena
e, mais tarde, são incorporadas também pelos negros.
Cresceu neste ambiente povoado de referências das
culturas indígenas 
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Atua de maneira regular em uma escola de formação
técnica e básica em teatro, dança e música, onde exerce
sua função de licenciado em dança, transmitindo o
conhecimento que acumulou em sua trajetória desde a
formação acadêmica e também refletindo sobre novas
possibilidades de ensino e aprendizagem. Além disso,
estou sempre envolvido com ações que envolvem dança
e cultura negra.

Aos 18 anos começou a frequentar o CECUN (Centro de
Estudo da Cultura Negra) em Vitória/ES. Esse espaço
ativou sua busca por fortalecimento da identidade e lhe
proporcionou encontros ímpares com seu povo preto.
Entre as pessoas que conheceu, estava Ariane Meireles,
uma jovem que fazia Dança Afro. Até então, tinha
somente um desejo de fazer dança, porém não sabia por
onde começar. Esse registro lhe ficou gravado. Somente
anos depois, quando fazia cursinho pré-vestibular, uma
amiga, Beth Mallet, o levou diretamente a escola de
dança Alice Gasparine, na rua 7, Centro de Vitória, onde
iniciou seus estudos de dança. Somente dois anos
depois, já na UFES no curso de Comunicação Social, ao
folhear um periódico chamado Caderno do Estudante,
descobriu a existência do curso superior em dança na
UFBA. A partir daí começou todo um processo de novo
vestibular e novo curso, no caso agora Dança.

Para ele, ser negro hoje em dia, antes de tudo,
representa RESISTÊNCIA. Mas também luta, conquistas,
ocupação de posições e espaços.

Profissionalmente seu desejo é aposentar. Socialmente,
mais justiça, nenhum preconceito, um mundo justo para
todos.

Especialização em Coreografia. Desde então vem
atuando como professor de dança e como coreógrafo
em diversas instituições e grupos, como dá para
comprovar pelo meu currículo e portfólio.

Artista da Dança, nascido na cidade de Vitória, Espírito
Santo, Brasil, atua como professor de dança, bailarino e
coreógrafo. Tem formação acadêmica em dança pela
UFBA (licenciatura e especialização), tendo atuado
como professor em curso superior, rede regular
municipal e, atualmente, atua na Escola Técnica
Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi. Como
coreógrafo tem trabalhos diversos com grupos no
estado do Espírito Santo e também no exterior.
Licenciado em dança pela Universidade Federal da
Bahia com Especialização em coreografia pela mesma
instituição, atua desde 1994 como professor na Escola
Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi em
Vitória-ES, onde tem diversos trabalhos premiados em
festivais de dança. Foi Professor de Dança na FAFI,
Cachoeiro do Itapemirim, no ESFA, Santa Teresa
(Faculdades de Educação Física) e na Aces em Vitória.
Fui diretor de Coreografia do Concerto de Natal da
Arcellor Mittal de 2004 a 2010; participou como
professor da Capacitação para Professores das redes
municipais e estadual promovida pelo Sesc/ES desde
2011. Participou do projeto Assuntando o Corpo de
Baile -oficinas de dança afro brasileira para
Comunidades Quilombolas em São Mateus/ES.
Coreografou para diversos Grupos de dança do estado,
entre eles Negraô, (com o qual participou de festivais
de dança nas cidades do México, em México, DF e em
Gayaquil no Equador), Homem Cia de Dança; Grupo
Pequenos Talentos-ACES, etc. Atualmente está diretor
de coreografia na Cia de Dança In Pares. Homenageado
com Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Vitória
em 18/11/2010. Recebeu a Comenda “Maurício de
Oliveira” pela Secretaria de Cultura da Prefeitura
Municipal de Vitória, 27/11/2019 e homenageado no
filme ‘INABITÁVEIS” do diretor Anderson Bardot .
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Atua como ativista no combate ao racismo, por uma
educação antirracista desde o ensino fundamental,
assim como também nas artes visuais, atuando como
curadora de processos artísticos decoloniais, artistas
afro-brasileiros/as, artistas de terreiro, palestrando
sobre curadoria de arte decolonial, Lei 10.639/2003 e
sua aplicabilidade. Ministrando cursos e oficinas de
estamparia com aplicabilidade em moda afro, com a
finalidade de capacitar e gerar renda para mulheres
negras e periféricas. Faz parte de um coletivo Nacional
TROVOA, somente com artistas, curadoras e arte
educadoras racializadas, é uma articulação muito
importante para nós mulheres negras e indígenas,
abrindo portas no circuito nacional de galerias, feiras,
exposições, espaços culturais de artes visuais no Brasil. 

Sua família, muita determinação e fé, tentativas
sempre até conseguir alcançar o objetivo, foram os
pontos que lhe deram força e foram determinantes em
sua trajetória até os dias atuais.

Afirma que o racismo chega de forma declarada ou
velada para pessoas negras de pele retinta, ou pessoas
negras de pele clara, mas sempre chega, infelizmente. É
uma negra de pele clara, filha de mãe preta e pai
branco - não gosta do termo parda, e se recuso a usá-lo.
Ser negra hoje representa um sentimento de
pertencimento, de uma identidade racial na diáspora
brasileira; assumir sua negritude é um ato político e a
fez entender profundamente quem é, de onde veio,
suas origens e a fortaleceu para seguir. 

Espera, para o futuro, que possamos conseguir eleger
um presidente ou presidenta mais sensível às causas do
nosso povo brasileiro. Espera passar no doutorado em
artes ou educação, pois quer dar continuidade na
pesquisa acadêmica, atuando em prol da educação
antirracista, em projetos sociais para mulheres, ter um
trabalho concursada, continuar escrevendo e
palestrando sobre arte decolonial.

GLAUCE SANTOS
POR

MARICILDA NAZARÉ RAPOSO DE BARROS
 

Glauce Santos, pessoa calma, gosta de ler, visitar
exposições, viajar de barco, escrever, assistir filmes e
desenha desde a infância. 

Mulher afroamazônida, faz parte de uma comunidade
tradicional de matriz africana. Tem carreira como
artista visual e curadora. Já ganhou prêmios na área de
artes, tendo suas obras de arte no acervo de coleções e
instituições. É professora com licenciatura em
Educação Artística, com Habilitação em Artes Plásticas.
Especialista em Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Escola - Lei 10.639/2003, Mestra em Artes pelo
PPGARTES/UFPA, pesquisadora de arte afro-brasileira e
processos artísticos decoloniais, ativista contra o
racismo e a intolerância religiosa. Atualmente faz parte
da equipe de professores e professoras do Núcleo de
Arte, Cultura e Educação (NACE) do Centro de
Formação de Educadores Paulo Freire (DIED/SEMEC –
Belém).
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Gláucia Lilian é nascida em 23/10/1984, filha de dona
Ivonil Silva e pai desconhecido. Foi criada por sua mãe,
que sempre foi uma guerreira para criar e cuidar de
três filhos. Moravam em uma casa de barriada de pau a
pique e foi nessa casa que sua mãe os criou.
Bienalmente tinham que trocar a casa para não
arriscar cair sobre eles, pois na época era usado
excremento de boi com barro branco no chão, o que lhe
dava uma coloração verde linda. 

É mãe de três filhos, lavradora, agricultora, do lar,
artesã, feirante, cozinheira, pedreira, técnica de futebol
masculino e feminino, conselheira, psicóloga, amiga e
quilombola. Em sua trajetória, espera passar
ensinamentos, resgatar culturas, cuidar da família,
ensinando seus filhos e outros jovens a valorizar a
cultura local. É uma mãe que educa com a verdade
mostrando o certo e o errado.

Trabalha como técnica voluntária de futebol. Não tinha
planejado mais essa atividade em sua vida mais, porém  
acolheu um pedido das meninas para ajudá-las a
montar um time feminino que de fato fosse adiante,
ajudando de igual forma o time masculino. Desde então
vem treinando essas jovens e levando para jogar e
corre atrás do que for preciso, e para o time masculino,
“NOVOS TALENTOS”, se sento como madrinha, porque
ajudou fundar esse time com seu filho, Wigor. A
inspiração veio depois te tanto ver ele e alguns amigos
serem chamados para jogar em alguns times e, quando
chegava no campo, jogava uns quinze minutos ou às
vezes nem entrava em campo, fato que lhe causava
tristeza ao retornar para casa, o que a fez montar o
time para disputarem o tempo normal. No início, o ex-
vereador Everaldo doou o primeiro jogo de camisa. Na
função de pedreira, se consideram "meia colher",
sabendo fazer só o básico. Fez, com seu marido, a casa
de sua mãe, quatro fogões de lenha com forno. Como
feirante, leva os produtos que produz e/ou cultiva,
levando, também, seus artesanatos. É discípula da
Igreja Nacional do Bom Jesus,

GLÁUCIA LILIAN
POR

LILIANE LAINE DOS SANTOS SILVA
 
 
 atuando como organização e reflexão para as pessoas

terem mais conhecimento da palavra de Deus. Nas
eleições de 2020, foi candidata a vereadora, porém não
foi eleita.

O espaço que atua chama-se comunidade Quilombola
Córrego do Meio, que foi certificado em 2015 pela
Fundação Cultural Palmares. Durante o processo de
certificação, ajudou muito com seu trabalho de artesã.
Acha uma comunidade com muitas culturas diferentes
e, quando chegou aqui, antes do reconhecimento, já
observava essas culturas e, como já fazia o crochê,
bordados e outros, se juntei para fazer parte dessa
cultura e passar seu conhecimento, contribuindo na
valorização dessa comunidade. Com tudo que fez na
comunidade, não foi difícil me entender a quilombola
que é, e há mais de 21 anos vem colocando seu
conhecimento à disposição da comunidade. 
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A importância para chegar até aqui foi fazer aquilo que
lhe dava vontade de fazer, assim como a dificuldade
para sobreviver, porque quase não tinham momentos
de criança, porque precisavam sair cedo para ajudar
sua mãe em casa. Essas obrigações nunca lhe foram
impostas por sua mãe, porém foi pela necessidade e
vontade de aprender, por conta própria, aliado com o
fato de pensar que conseguiria fazer e tentar. Hoje, tais
aprendizados ficam de ensinamento para a
comunidade, e de amostra para as pessoas que visitam
a comunidade. O mais importante é ser criado com
uma boa educação, ensinando ouvir e entender o outro.
Sua educação foi mantida por sua mãe e, mesmo tendo
sido criada sem a presença de um pai, sempre teve
educação para conviver com as pessoas, em todos os
lugares que habita.

Ser negra para ela é tudo; queria sempre ser negra, a
negra de cabelo liso, mas mesmo assim era negra em
sua identidade. Para ser negro, é necessário lutar e
nunca ter medo dessa luta, de se assumir enquanto
negro e mostrar que tem voz, que sabem lutar; é se
assumir negro interna e externamente, porque a
negritude perpassa a questão da cor de pele. Somos
todos seres humanos e precisamos lutar pelos nossos
direitos humanos. Afirma que, com todo respeito às
pessoas de cor clara, algumas vezes também é preciso
lutar pela conquista de direito, e por serem
remanescente de um negro - seu avô materno,
congadeiro da banda de Congo José Lúcio Rocha -, e
minha avó que era clara de olhos azuis. Para ela, é
muito satisfatório ser negra, mesmo sendo oriunda de
uma família miscigenada.

Glaucia Lilian espera que para o futuro social, que a
sociedade de modo geral, comunidade e cidade, lutem
com sinceridade, verdade e compromisso para os
jovens terem mais ensinamentos bons e de cada vez de
mais união. Que as pessoas possam criar e aplicar
projetos para ensinar as crianças, jovens, adolescentes
e idosos para terem um futuro bem-sucedido, com
planejamento do hoje projetado. Profissionalmente,
espera que as pessoas que precise de ajuda, possam
ajudá-la na luta, pois seu trabalho na comunidade é
voluntario e ajuda muitos jovens.  

"Eu acho que nessa vida vale a pena aprender, ensinar e
valorizar cada pessoa e o que ela tem para
compartilhar. É ter respeito com o outro, mais respeito
de verdade, porque hoje estamos de passagem nessa
vida/terra e se não aprendemos a viver direito, não
compartilhar as coisas que sabemos com carinho, como
vamos ter um futuro melhor".    
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Ivone Aparecida Vieira da Silva, mulher preta, filha de
Sebastião Miguel Vieira, pedreiro, e Ivanda Martins
Vieira, professora. Irmã de Sebastião, Abadia, 
Emanuel, Goretti, Stael e de Lucas. Neta de Astrogildo
Vieira e Maria Vieira (avós paternos) e de Clarimundo
Emídio Martins e Aparecida Conceição Ferreira (avós
maternos). Esposa de José Renato. Mãe da Caroline,
Paulo, Sarah, Renato e de Samuel. Avó da Maria Luisa.
Graduada em Zootecnia e Serviço Social. Sua formação
técnica foi em magistério. Atualmente está Diretora
Executiva do Lar da Caridade (antigo Hospital do
Pênfigo) e assistente social do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Filial
Ebserh, sendo espaços dedicados ao atendimento de
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade das
mais diversas. É um espaço onde pode contribuir com
sua experiência de vida e profissional. Tem experiência
na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social,
atuando principalmente na assistência social
(atendendo criança, adolescente, família) e na gestão
da saúde no setor psicossocial.

IVONE APARECIDA VIEIRA DA SILVA

Fatos importantes que marcaram suas escolhas e
direcionamento profissional, foram, entre outros, o fato
de ser filha de professora, o que fez com que desde os
sete anos atuasse como monitora nas ações
desenvolvidas por minha mãe enquanto docente. O
estímulo à formação em sua família é tão forte que todos
em sua casa possuem graduação em dois cursos
superiores. Também é marcada pela ação de sua avó
Aparecida em ações sociais na educação e na saúde, que
determinaram a opção pela segunda formação em
Serviço Social. Mesmo não sendo formada, atuou
firmemente nesta área. 

Hoje, com 59 anos, se sente feliz e realizada em sua
profissão, a qual exerce com carinho e compreensão a
todos.

Em sua trajetória, a percepção do racismo foi sempre de
forma natural, pois nasceu numa família de lutadores.
"É desafiador ser uma mulher preta num espaço de
trabalho de predominância branca", afirma. Embora
existam enfrentamentos, foi criada para seguir
independente da situação. Assim, construiu condições
para ser respeitada por seu conhecimento, culminando
em sua valorização. Afirma, ainda, que nem todos
gostam de ser atendidos por uma mulher negra e que,
por diversas vezes, menosprezam a potencialidade
profissional por preconceito. No trabalho na área da
saúde poucos negros assumem posições de chefia, o que
faz com perceba que seus pares ficam felizes ao vê-la
numa posição de destaque, sentindo-se representados.
Em seu trabalho, incentiva a todos a lutar por seus
direitos. Considera-se uma pessoa vencedora, pois é
oriunda de uma família que é vencedora, em sua
maioria.

"Refletindo acerca de meu percurso, acredito que me
formei bem enquanto ser humano e, também, enquanto
profissional. E em relação ao futuro espero poder
contribuir para a construção de uma sociedade justa,
equânime onde as diferenças não limitem de forma
alguma o potencial de cada um. Uma sociedade em que o
povo preto seja muito feliz. Esta é uma militância
diária".

POR
MARIA GORETTI VIEIRA
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Filho de José Gilson Firmino da Silva (professor de
capoeira) e Eveline Felizardo da Silva (artesã), foi
iniciado na capoeira desde a sua gestação, arte que
carrega até os dias atuais; é membro da cultura Hip
Hop potiguar desde 2009, começando como b-boy e
hoje pesquisando outras danças que fazem parte
sendo agregadas dessa cultura (danças sociais,
breaking, popping, locking, e passinhos). É fundador
do grupo de dança &quot;Garage Break Crew &quot;,
surgido em 2009 na cidade de Montanhas e existente
até hoje; é também co-fundador do projeto ABC Hip
Hop Class, com King Agunier, sendo um projeto de
danças urbanas desenvolvido no departamento de
artes da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. É passista de frevopelo Espaço Cultural All 
 Hanna (Cia pés de moleque) e membro da comissão
de frente da Escola de Samba Batuque Ancestral. No
ano de 2020, fundou o projeto de investimento social
ABC Hip Hop Kids, desenvolvido no Centro Social e
Cultural dos moradores do loteamento Jardim
Progresso, na Zona Norte de Natal. Atualmente mora
no bairro Jardim Progresso, localizado na Zona norte
de Natal/RN, e está no processo de conclusão da
graduação no curso de Licenciatura em Dança pela
UFRN.

JOHNY EVERTON FIRMINO DA SILVA
(KAMAL)

POR
GABRIELY NASCIMENTO VARELA

 

Johny Everton Firmino da silva, mais conhecido no
meio artístico e pedagógico como Kamal, tem 31 anos, é
natural de Montanhas, município do interior do estado
do Rio Grande do Norte.
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Para ele, ser negro atualmente é símbolo de
resistência, afirma que no Brasil ser negro é ser uma
pessoa politizada que entende e sabe sobre seus
direitos e deveres, é saber que você tem uma
sociedade e muitas leis que apontam você o tempo
todo como um inimigo, como inferior. &quot;É saber
disso e ter medo de dormir sem saber se amanhã
você vai acordar, pelo fato de estar acontecendo
alguma coisa e te confundirem ou entrarem na sua
casa a força. Ter ciência que quase tudo e todos estão
contra você. Ser negro hoje é levantar e matar
muitos leões, tigres, dinossauros antes de pisar na
calçada. É como dizia mano Bronw ser preto é ter
que ser dez vezes melhor e sendo pobre tem que ser
dez vezes melhor também. Ser preto é isso, é ter
consciência de tudo e de todos e acreditar que é
possível, um dia quem sabe, a gente chegar num
padrão de sociedade que entenda o ser humano e
não a cor, o tom de pele não quer dizer que sou mais
ou menos que você&quot;.

É professor de danças urbanas nos espaços: Art CM,
Cortez Estúdio de danças, Espaço Cultural All Hanna,
Academia R1 Fitness, também na Escola de danças do
Teatro Alberto Maranhão, sendo nela o primeiro
professor de danças urbanas. De maneira geral, atua
em quase todas as zonas da cidade de Natal como
professor de danças urbanas, principalmente nas
periferias da cidade, com público diversificado de
idades que variam de 5 a 90 anos. Para cada um desses
públicos existe uma maneira diferente de se trabalhar
a cultura hip hop e suas danças. 

A coisa mais importante para ele em sua trajetória, foi
o pensamento de não desistir, que sempre ouviu de
seus familiares e amigos. Outro ponto fundamental
nesse caminho, foi a educação que lhe foi passada por
seus pais, que o educaram para o mundo e não para
ficar em casa, alertando-o sempre sobre como é o
mundo, evidenciando que a grande parte das
conquistas dependem só dele, mesmo sabendo que
sempre irão existir barreiras e dificuldades. Também
considera seus ciclos de amizades muito importantes,
ciclos estes como o da capoeira, de amigos de escola
que se reuniam na praça no interior e os outros ciclos
que conheceu após sair do interior e ir para a capital,
sendo que todos esses ciclos contribuíram na sua
trajetória até aqui, enquanto artista e ser humano.
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No futuro social, espera que venham dias melhores, que criem políticas públicas, que olhem para todos os seres
humanos como seres humanos, mesmo independente de cor. Que tenhamos mais empatia e sejamos flexíveis com as
situações; que possamos conseguir pensar e refletir mais sobre a vida do ser humano para ter menos guerras, e que
ninguém se mate. Profissionalmente, espera no futuro estar qualificado na área artística e pedagógica, para poder
continuar fazendo da arte o seu sustento e a sua filosofia de vida, para que eu não precise trilhar outros caminhos para
poder se manter na área artística. Deseja continuar exercendo a sua profissão de professor, e que os projetos de
investimento social que desenvolve consigam impactar muito mais famílias a cada ano que passar. 

Afirma, por fim, que a vida é muito complexa de ser entendida, mas é ótima e muito importante ser vivida. Ter
consciência de que você é preto, favelado, e está à margem da economia e de muitas coisas que acontecem no país e na
cidade, faz com que você tenha ferramentas para lidar com essa complexidade da vida, e entender o quão bom é estar
vivo. Apesar de ser cansativo, é muito interessante acompanhar os processos de evolução e cada uma das etapas.
Enquanto artista, com sua sensibilidade de ler o mundo de outra forma, observar, sentir e perceber, leva a ter um
prazer maior em estar vivo e acompanhar a vida. Isso dá a esse artista, um material infinito para produzir arte a partir
de sua realidade. &quot;Tanto a capoeira como a cultura hip hop abriram os meus sentidos para esse entendimento, de
que sou um que faz parte de um todo e que esse todo afeta o meu ser.
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Joice Rocha, 23 anos, natural de Franca, filha de
Maria Rosângela, tem dois cachorros. Tem avôs
assentados, é cria de políticas públicas, entrou
na Universidade Federal em 2018 para fazer
Serviço Social.  

É Estudante de Serviço Social e atuante em
espaços antirracistas.

Sua mãe sempre foi um fator determinante
para sua trajetória de vida, pessoal e
profissional.

Para Joice, ser negro atualmente representa um
espaço de possibilidades e afetos, mas também
de medo.

Para o futuro anseia pela eleição do presidente
Lula, de maneira a contribuir com a mudança e
melhoria social.

JOICE ROCHA
POR

DAMIRES DOS SANTOS PEREIRA
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Jorge Santos, conhecido como Jorge Negão, é natural de
Natal no Rio Grande do Norte. Músico percussionista há
45 anos, já realizou apresentações na Áustria e
Alemanha; primeiro percussionista a ganhar o Prêmio
Hangar de melhor músico instrumentista do RN. Foi
homenageado pela Câmara Municipal de Natal com as
comendas: Zumbi dos Palmares, Deífilo Gurgel e
Waldson Pinheiro. É afroempreendedor proprietário
da loja virtual Afro. X Estillus e militante do movimento
negro de Natal. 

Mas, seu trabalho de maior repercussão, foi a criação
do Grupo Folia de Rua Potiguar, primeiro e único grupo
percussivo do Estado a executar os ritmos da Cultura
Popular do Rio Grande do Norte. O grupo teve sua
primeira apresentação no ano de 2001 e desde então, se
configura como referencial no espaço da cultura
potiguar. 

A ideia de criar um grupo de percussão que executasse
ritmos Potiguares, surgiu de uma reflexão durante o
carnaval na Cidade do Natal, em que percebeu a
execução, majoritariamente, de ritmos
pernambucanos, como o frevo. Nesse aspecto, sentiu a
necessidade de apresentar à população potiguar suas
próprias raízes rítmicas, ao mesmo tempo, em que
precisava sentir-se e ver-se representado no seu
próprio estado. 

Para tanto, seu grupo oferece, gratuitamente, oficinas
de percussão semanais no decorrer do ano, visando,
através da percussão, proporcionar interação e
conhecimentos sobre os ritmos potiguares aos alunos,
obtendo como resultado a produção de um espetáculo
envolvendo música, percussão, teatro e dança (Boi
Calemba), apresentado nos espaços abertos e fechados
(escolas, centros comunitários, feiras de culturas, etc.).

Na sua trajetória, o Grupo Folia de Rua Potiguar,
derrubou muros e desde 2014 sai às ruas da Cidade, o
Bloco Folia de Rua Potiguar que pretende maior,
preencher a lacuna deixada com a ausência dos ritmos
potiguares no carnaval do Natal/RN. O repertório do
grupo é formado por ritmos afro-brasileiros (Coco de
bambelô, coco de Zambê e Jurema) e indígenas
(Potiguares e Caboclinhos de Ceará-Mirim) originados
no RN. 

JORGE SANTOS
POR

LUCÉLIA DA SILVA FELICIANO
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Em sua caminhada, que conta com 21 anos à frente do grupo, elevando as nossas raízes afro-indígenas através da cultura
popular, Jorge Negão, atribui seu empenho e resiliência à sua formação/educação familiar, bases para a construção da sua
identidade e consequentemente à valorização e culto aos seus ancestrais. Para ele, ser negro, assim como defender a
cultura popular, representa manter viva as lutas e resistências do povo afro-brasileiro, em meio ao contexto de
desigualdades raciais e perseguições culturais, religiosas e sociais.

Na busca pelo combate as desigualdades raciais e ao racismo, Jorge Negão criou, em 2017, o movimento afro-indígena Afro
Xirê. Movimento que busca a valorização da cultura afro-brasileira e indígena, busca respostas e promove novas reflexões
acerca das questões étnico-raciais em seu estado durante o ano corrente. 

Segundo o músico, a consciência social e política do povo preto, é fator essencial para haver mudanças no cenário político e
educacional brasileiro. Para tanto, é necessário que ocupemos os espaços de poder, e mudar o pensamento coletivo
eurocentrado, onde ó negro é perseguido em todas as suas atuações. 

É através da educação antirracista escolar, que será possível transformar e combater todas formas, racismo e preconceitos,
além de fortalecer nossos jovens para ocuparem os espaços de poder e tenham consciência e orgulho da sua
ancestralidade. 
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No início dos anos 80, Jorge é premiado pela FUNCEB
pela montagem do espetáculo “Paisagens” e em
seguida pelo espetáculo “Carnaval dos mortos”.
Essas premiações representaram um impulso
importante na sua trajetória, levando-o ao
reconhecimento da crítica e do público, bem como a
sua participação na Oficina Internacional de Dança
em 1985. Nesse momento também cria a Cia. de
Dança Jorge Silva e assim, vem desenvolvendo um
trabalho de resistência na Dança com iniciativas
artísticas consistentes que difundem e aprimoram
um estilo de Dança próprio. 

Em 2006 com Carlos Pereira “Neguinho”, dirigem o
projeto “Oclap”. Uma casa abandonada no bairro da
Saúde, foi transformada para que houvesse aulas de
Dança. Este espaço também se transformara em um
palco para apresentação de grupos de Dança sem
muita visibilidade, bem como dos trabalhos
montados pelos professores. Esse projeto resiste
como um espaço para divulgação de grupos da
comunidade, sobretudo dos bairros de Cajazeiras e
Subúrbio. Com essa iniciativa, Jorge Silva leva os
grupos para apresentarem seus trabalhos no Espaço
Xisto – BA, bem como para as comunidades. Dando
continuidade a esse projeto, dessa vez com Matias
Santiago e Anderson Rodrigo, idealizam o “Tabuleiro
da Dança”.

Jorge Silva explica que tal projeto tem uma função
importante para ele, proporcionando às pessoas
dançarinas o que ele próprio não teve, um caminho
com maior facilidade para a visibilidade dessas
pessoas e dos seus trabalhos. Relevante ressaltar que
o projeto levava professores(as) para as pessoas da
comunidade mesmo sem apoio financeiro do estado
ou da prefeitura. 

 “Sem o registro do passado, o presente vai morrer e
o futuro não vai nem ser questionado, nem existir.”
 Jorge Silva

JORGE SILVA
POR

ROSECLEIDE LIMA BISPO
 
 

Nascido na cidade de Salvador – BA, no bairro do IAPI, 
 Jorge é coreógrafo, educador e bailarino, que teve seu
encontro com a Dança há mais de trinta anos. Desde
então, desenvolve essa arte de forma abrangente, a
qual não determina técnica ou estilo específicos, assim,
trabalha a dança em sua totalidade. Dentro desse
processo artístico com a dança, atua há 25 anos como
diretor e coreógrafo de espetáculos, e enquanto artista
se dedica amplamente ao seu trabalho, entrelaçando a
arte à sua vida. Jorge Silva conhece a dança quando
passa a frequentar o Centro Social Urbano, na
comunidade da Caixa d’água, local onde existia o
Grupo Folclórico, o qual passou a fazer parte. A partir
daí também conheceu outros estilos de dança. Outro
aspecto importante de sua carreira é o seu trabalho
como educador, atuando por 4 anos no Liceu de Artes e
Ofícios e atualmente no Projeto Axé, ambas instituições
de Salvador.
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“O que eu penso hoje, o que eu promovo hoje e vou
continuar promovendo, é que essa estrada é infinita. A
gente sabe que não vai chegar nunca ao final dela, mas
tem que ser contínua e lincada com todo o processo de
que a gente possa ajudar o outro, que a gente possa
esperar uma coisa melhor que o outro. Que venham
outros ‘Jorges Silvas’, que venham outros melhores do
que ele, que tenham uma estrada menos árdua. Eu não
preciso mais dar exemplo da minha dificuldade para
que outros sigam, eu não quero que outros sigam. Eu
não quero que os alunos passem a mesma dificuldade.
Por que tem que passar? Por que a gente tem que
sempre ser herói? A gente não tem que ser herói...
‘Conseguiu depois de tanto tempo’, ‘Não tinha dinheiro
nem para o transporte, e aí conseguiu vencer’. Isso é
‘babaquice’. Chega disso! Tem que ter uma trajetória
com tranquilidade, com tudo nas suas mãos, mesmo. A
gente valoriza o que tem nas mãos, sim. Por que essa
ideia de que as coisas fáceis você não valoriza? Isso é
mentira! Temos que ter tudo nas mãos, mesmo. A gente
tem que ter um processo de qualidade e de
tranquilidade, para fazer as coisas fluírem com mais
quantidade e com mais qualidade. Chega! O herói não
existe, não tem herói.” 
 Jorge Silva

A busca pela representação e respeito aos profissionais
de Dança e em especial da Bahia, se dá pelo
“aborrecimento” que Jorge Silva tem ao perceber nas
academias a abundância de fotos de professores(as) e
bailarinos(as) europeus e americanos. Essa
representatividade internacional é muito maior que a
de artistas brasileiros ou baianos. Dessa forma, projeto
importante desse artista é “Quem te viu, quem quer te
vê”, para o qual, convida quatro artistas importantes,
com contribuições fundamentais, Lia Robatto, Mestre
King, Reginaldo Flores Conga e Conceição Castro, para
desenvolver um trabalho com esses mestres da Dança
da cidade de Salvador – BA. E como se não bastassem os
tantos feitos desse grande artista da Dança, em 2021,
lança o livro “Eu matei minha mãe tantas vezes, que
não conseguiria contar todas as versões”, um livro que
conta a história da sua vida, com sua mãe e a Dança. 

Segundo o artista, sua chegada na estrutura da Dança
se deu por um fato importantíssimo. Essa arte não
permitiu que a marginalidade entrasse em sua vida. Ele
diz: “A Dança me levou para o lado positivo, o lado
ideal.”.

Para Jorge, ser negro atualmente representa um dos
maiores legados ancestrais. Ser negro, sobretudo na
arte, na dança e na Bahia, é beber da grande fonte mãe
ancestral africana feliz. É poder ter orgulho desse
pertencimento; é olhar-se e continuar a seguir essa
estrada magnífica, que move o mundo e o mundo bebe
dessa riqueza ancestral, e potencializa mesmo quando
preconceituoso o olhar sobre essa ancestralidade. A
magnitude da cultura e do legado africano estará
sempre em passos largos e firmes, porque ao longo do
tempo, vem perpetuando-se, e transmutando a partir
das raízes ancestrais e mantendo-se fiel ao legado
deixado por outros.  

Afirma que o futuro está aqui e agora. Nosso
desenvolvimento atual está ligado ao que mais adiante
será reverberado em muitos, como hoje bebemos de
um legado, nosso legado será o que muitos poderão
absorve como forma de conhecimento, sobretudo
através do coletivo.
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Juuara elucida sua reflexão sobre esse momento em
sua vida com: "Hoje eu vejo outras narrativas, de
corpos semelhantes aos meus, nestes mesmos locais,
e ainda assim, há a presença de muito preconceito,
muita discriminação, falta de conhecimento e uma
grande dor e “culpa cristã”. Tenho feridas
gigantescas, que eu trabalho até hoje, causadas por
situações de extrema violência e de todas as
violências possíveis assim, né? Desde físicas, até
violências psicológicas.".

Pensando em todas às vezes que negou suas
subjetividades e na ação da igreja de ocupar espaços
em que o governo se fazia ausente, ali no meio em
que morava, Juuara pontua que teve um grande
apoio de seu primo homoafetivo, e que ambos se
fortaleciam enquanto LGBTQIA+. Ao findar o ensino
médio, não se sentia preparada para ingressar no
ensino superior, e por isso, frequentou por 3 anos,
um cursinho pré-vestibular. Ao reconhecer que esse
longo período frequentando o cursinho foi um
divisor de águas em sua vida, Juuara evidencia que
foi ali que passou adquirir de fato conhecimento, e
com isso, a sonhar e enxergar perspectivas para sua
vida.

JUUARA JUAREZA BARBOSA DOS
SANTOS

POR
LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO

 
 

Juuara Juareza Barbosa dos Santos, nasceu no interior
de São Paulo, na cidade de Monte Mor, no dia 29 de
agosto de 1988. Viveu grande parte de sua vida em um
bairro chamado Jardim Paulista, conhecido por ser
periférico. Pobre, preta e periférica, Juuara pertencia, e
por um bom tempo foi criada na igreja Assembleia de
Deus. Sua experiência neste meio de igreja
neopentecostal a atravessou de diversas formas, uma
vez que ser, até então, uma bicha preta e afeminada na
igreja, e, na periferia, em meados dos anos de
1990/2000, não, era algo legal. Sua falta de
conhecimento, imaturidade e o sentimento de culpa,
que a igreja lhe impunha, marcou sua adolescência e
juventude. 
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Por fazer parte destes projetos de pesquisa e
extensão, da UEL, envolve-se com estágios de
produção cultural, pesquisas, comunicação, eventos,
palestras, oficinas e cursos sobre a cultura preta,
sobretudo com o intuito de falar sobre os direitos
civis de pessoas LGBTQIA+ e/ou pretas. Desta forma,
surgiram a Semana das Cores e o Bloku da Elke, nos
quais ela atuou na organização e como Dj. Ademais,
Juuara começou a produzir conteúdo para uma
página chamada Sem Títulos, que discutia na web, os
direitos de pessoas LGBTQIA+. Com isso, ganhou
mais visibilidade e reconhecimento, e junto a outras
pessoas trans do município de Londrina, criou o
coletivo Frente Trans de Londrina, que começou a
pautar dados sobre pessoas trans e travestis em
Londrina.

Ser uma pessoa negra e travesti no Brasil é, ao ver da
entrevistada, contrariar as estatísticas diariamente.
Nesse sentido, estar e ocupar os espaços acadêmicos
que ela ocupa, são privilégios, pois são espaços de
formação do conhecimento em que a população
negra ainda não se faz presente de forma igualitária.
Assim, por ser uma negra nesses espaços de
privilégio, Juuara tem a ânsia de subverter o sistema
que quer nos colocar como subservientes.

Prestou vestibular na Universidade Estadual de
Londrina, doravante UEL, porque seu primo também
havia há alguns anos passado em artes cênicas, e já se
estabelecera em Londrina. Foi aprovada em ciências
sociais, e com o início dos estudos, Juuara começou a
frequentar uma nutricionista que a indicou uma
psicóloga para analisar os motivos que a levavam a
comer tanta “porcaria”. 

Foi a partir de então, que ela começou a ter noção da
diversidade sexual presente em nossa sociedade e
consequentemente, se conhecer. Consciente sobre sua
trajetória, ela nos conta que foi pela universidade que
conheceu e começou a estudar relações étnico-raciais. 

Com o auxílio dos conhecimentos de valorização da
cultura afro-brasileira adquiridos a partir de seu
ingresso na universidade pública, Juuara despertou a
valorizar e resgatar sua cultura ancestral. Com isso,
incluiu-se no Maracatu Sementes de Angola, no
movimento negro local, no projeto Quizomba e outros
batuques, no LEAFRO8 e NEAB da UEL. Desta forma,
estes campos foram importantes para sua chegada até
2022 e, graças a eles, que ela se aguçou a conhecer mais
sobre o candomblé e a se reconhecer e se consolidar
como travesti preta.
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Para seu futuro, ela espera estar consolidada em sua profissão. Atualmente, atua como representante comercial em
uma empresa de tecnologia que vende software. Ainda se encontra em como trainne, mas está dando o melhor de si
para se capacitar, aprender, evoluir e ocupar cargos de liderança, para mostrar à sociedade em sua totalidade que
pessoas travestis, sobretudo, pretas como ela, podem - e devem - ocupar espaços e cargos que não sejam
marginalizados e à beira da prostituição.

Nos dias que correm, Juuara está cursando Relações Públicas na UEL, é DJ do festival COVEN13 e deseja traduzir com
humor todas as nuances da perversidade do racismo, incomodando pessoas brancas e as provando a enxergarem-se
como parte do problema racismo. Neste ano, ela lançará um podcast, intitulado como Sem TRAVA na língua, onde neste
primeiro bloco, começa a investigar outras travestis pretas na produção de cultura na cidade de Londrina, de modo a
saber quem são e como é ser preta e trans fazendo cultura nesta cidade. Para mais informações, acompanhe as redes
sociais de Juuara:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JUAREZ.BARBOSA.73

@ SEMTRAVAJUUARA

@ SEMTRAVAJUUARA
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Kassya Luana é natural da cidade de São Luís de
Montes Belos, interior de Goiás. Sua formação
acadêmica é em zootecnia, através da UEG -
Universidade Estadual de Goiás - e, agora, no presente
momento está se formando em Letras, cursando o
quinto período. Pretende seguir na área de língua
portuguesa no futuro, exercendo a profissão de
professora.

Sua trajetória se inicia com a conclusão do ensino
médio em 2010, prestando, posteriormente, vestibular.
Na região onde reside, a questão agrária e da educação
são muito fortes e influentes. Assim, inicialmente,
optou em seguir o caminha na área agrária, se
formando em zootecnia. Em 2019, ao se formar em
zootecnia, ficou durante um tempo na busca por
emprego nesta área, porém, infelizmente, não logrou
êxito, não prosseguindo, assim, profissionalmente, no
setor agrário.

Em 2020, com a pandemia e a situação de isolamento
que tal momento impôs a todos, teve a ideia de fazer
outro curso superior, como portadora de diploma, o
que já lhe era uma ideia existente. 

KASSYA LUANA SOUSA LIMA

Então, distraindo-se por redes sociais, avistou uma
publicação sobre a existência de mais de duas mil vagas
para portadores de diploma que quisessem voltar à
UEG. 
Com a vontade latente, enviou todos os documentos que
eram necessários para o processo e, passando por todas
as etapas, hoje cursa letras. Portanto, na busca por
atualização, e por movimento, voltou-se para a
formação acadêmica, na área de letras.

Afirma que foi através do curso de zootecnia que
desenvolveu e entendeu esse seu lado da educação, de
ministrar aula, e que embora saiba da abrangência
profissional da área de letras, sua vontade latente é de
ser professora. Foi por intermédio de um professor do
curso de zootecnia, em uma conversa na sala de aula,
que lhe apresentou um livro sobre a docência e, aliado
com o fato de possuir amigas da área, se viu instigada e
procurar entender e ler mais sobre esse universo,
formando, desta forma, sua identidade de professora.
Passou, também, a se dedicar à leitura da literatura
mundial, sempre preferindo clássicos.

O que choca muito com sua trajetória é que as duas
opções que existiam eram letras ou zootecnia, optando
por esta última. Hoje, após adentrar no universo das
letras, afirma sentir um pouco de arrependimento por
não tê-lo seguindo anteriormente, pois, se assim o
tivesse feito, atualmente já seria mestra, considerando a
idade que possui. O que a consola é entender e
compreender que o lado positivo disso tudo, foi o de
que, atualmente, consegue se dedicar e extrair maior
conhecimento, aproveitando todas as oportunidades
que essa segunda graduação lhe proporciona,
diferentemente do que afirma não ter feito na primeira.

Assegura que, atualmente, tem a consciência de que
pode - e vai - conseguir um bom estágio, sabendo como
se comportar, não sofrendo das mazelas emocionais que
muitos possuem, e que também poderia ter, entretanto,
se encontra preparada pela sua primeira graduação.

POR
RAQUEL VIEIRA GOMES
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Afirma que a área da educação hoje é, infelizmente,
muito mal conduzida. Professores estão cansados,
sobrecarregados, pegando quarenta, sessenta horas de
aula, em cinco, seis, sete turmas, e considerando haver,
em cada turma, uma média de trinta alunos, se torna
um fato realmente desgastante emocional e
fisicamente, além disso, não é remuneradamente
recompensado. "Realmente quem está na profissão, na
educação, é um processo para você ir para algo maior.
Ou você ama, ou odeia. Prefiro fazer por amor, pois não
consigo me ver odiando essa profissão, a maior de
todas, pois é por via de professores que se formam
profissionais".

Lembra, ainda, de que teve professores que a
inspiraram com seus exemplos e conselhos que, devem
ser aproveitados, pois o tempo que se passa no colégio é
tão grande, que se tem uma segunda casa e,
consequentemente, uma segunda família. Enxerga as
dificuldades, os desafios financeiros e emocionais,
porém não se abala por isso, nem perde o brilho e amor
que nutre por essa profissão. "É ela que escolhi, e é dela
que vou tirar o meu sustento. É dela que vou tirar
muitos e muitos aprendizados que eu sei que eu vou
ter. A gente não nega que aprende com o aluno,
aprende com pessoas, e eu sei o quanto que isso vai me
agregar como profissional e pessoa. É uma troca muito
bonita e enriquecedora. Não é totalmente perfeito, eu
sei bem, mas, por outro lado, agrega muito. Fico
deslumbrada, de verdade, meu coração enche de amor,
e eu espero manter esse amor por muito tempo. Eu não
sei como será a minha trajetória nesta área, mas eu me
vejo hoje trabalhando com a língua portuguesa na área
da educação".

Fato determinante em sua trajetória foi,
primeiramente, em casa, com sua mãe, e
posteriormente com circunstâncias externas de sua
região, onde é muito forte a área agrária e da educação.
Anseia concluir a graduação no curso de letras,
estudando a gramática por intermédio de autores e
livros, estudando os seus impactos na sociedade, uma
vez que afirma que livros e autores clássicos nunca
perdem seu valor, por serem atemporais, fato que a
fascina. Afirma veementemente, que a sua trajetória,
então, fora marcada por sua mãe, tios, pessoas
residentes em sua região, e pelo professor que a
instigou na busca pelo estudo e conhecimento.

Para ela, ser negro atualmente é um tema bem
complexo. Se considera mulher negra, forte e
determinada. Afirma que inicialmente não se
considerava negra, porém com estudo e pesquisas
sobre o tema, se descobriu enquanto mulher negra, não
retinta, o que, ao seu ver, lhe diminui os sofrimentos.

O que espera da profissão que escolheu hoje: desafios!
Desafios e consciência que não será fácil, porque ao ser
professor, você adentra em um ambiente com
diferentes pessoas, diferentes realidades e diferentes
classes sociais.

Financeiramente, diz estar ciente de que não será tão
satisfatório, afirmando que estará ali mais pelo amor
que nutre pela profissão e pelo ato de ensinar.

Apesar da consciência dos desafios, traz consigo
expectativas para os estágios futuros. Nos conta que
pretende procurar conforto na esperança de poder
influenciar e transformar a realidade e a vida de seus
alunos. O carinho que se forma nas relações humanos
entre alunos e professores é sua mola propulsora para
deixar de lado o sofrimento, e se dedicar, cada vez
mais, àquilo que lhe fazem os olhos brilharem. É
reconfortante para ela, ter a consciência do bem que,
potencialmente, pode fazer na vida daqueles alunos
que não têm expectativa nenhuma, servindo-lhes como
exemplo, tal como teve de seus antigos professores,
transformando, positivamente, a vida desses alunos,
impactando-os, contribuindo em sua formação pessoal
e profissional.
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LAMARTINE JOSÉ DOS SANTOS
POR

LÉA VIEIRA DE OLIVEIRA MACHADO
 
 

Fundador do Instituto de Capoeira Cordão de Ouro/MS,
em 13 de março de 2008, constituída juridicamente em
março de 2011, o Mestre Pernambuco recebeu o Mérito
Legislativo Zumbi dos Palmares, conferido no dia 20 de
novembro 2009. Em 19 de julho de 2013 a instituição se
tornou uma instituição de Utilidade Pública Municipal,
intermédio da Lei n.º 2.331/2013. Recebeu, em 29 de
setembro de 2015, Utilidade Pública Estadual, a qual lhe
fora outorgada pela Lei n° 4.726/2015.

 Mestre Pernambuco foi homenageado como Amigos da
Juventude de Corumbá/MS em 2007 e no mesmo ano
recebeu o Prêmio Aleixo Paraguassú Netto e o Prêmio
Amigos dos Direitos Humanos, conferidos pela
Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos da
Cidade de Campo Grande/MS. Em 2017 recebeu da
Assembleia Legislativa, a Medalha Manoel dos Reis
Machado – Mestre Bimba. Atualmente, desenvolve
supervisão das atividades da instituição de Capoeira
Cordão de Ouro/MS nos estados de Pernambuco,
Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul.

Nascido no Cabo de Santo Agostinho, litoral de
Pernambuco, iniciou no ano de 1989 e depois em 1996, 
 sua trajetória com o Mestre Irani (Grupo Cordão de
Ouro – RN), formado a Mestre de Capoeira em 2012 é o
atual Presidente do Instituto de Capoeira Cordão de
Ouro/MS. Foi Presidente do Conselho Estadual dos
Direitos do Negro/MS - 2017/2020; atuou no Conselheiro
Municipal de Desenvolvimento de Direitos do Negro de
Corumbá/MS - 2014/2016, e também no Conselho
Municipal dos Direitos do Negro de Campo Grande. 
 Conselheiro Estadual Gestor do Fundo de Defesa e de
Reparação de Interesses Difusos Lesados de MS -
2015/2017, foi Coordenador Geral do Fórum da Capoeira
de Mato Grosso do Sul, membro do Comitê Gestor da
Salvaguarda da Capoeira do Mato Grosso do Sul,
membro do Fórum Permanente das Entidades do
Movimento Negro/MS, membro da Rede Nacional de
Ação pela Capoeira, foi membro do Setorial Nacional de
Expressões Artísticas Culturais Afro Brasileiro e atuou
no Conselho Nacional de Políticas Culturais - CNPC -
2015/2017. 
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No campo social, atua como fazedora de cultura, do
movimento negro e de mulheres negras, cantora,
compositora, poetisa, escritora, percussionista de
Marabaixo e Batuque. Já participou da Cia. de Dança
Afro Baraká, no ano 2000 como cantadeira,
compositora, percussionista e dançadeira, sendo,
também, uma excelente Contadora de História. Além
disso, é afroempreendedora na comercialização da
gengibirra, sendo a bebida tradicional das festas de
Marabaixo. Laura do Marabaixo é uma mulher
negra da Amazônia que defende as políticas públicas
na área da educação e saúde da população negra e as
relações étnico-raciais. É coordenadora do Ciclo do
Marabaixo do Barracão Centro Cultural Tia Biló, um
espaço cultural tradicional das festas do Marabaixo
na cidade de Macapá-AP. Sobre o espaço que atua,
ela afirma que o mesmo é um espaço cultural da
educação e de gênero, em especial de mulheres
negras que  buscam por políticas públicas para as
relações étnicos-raciais. O fator importante é a
ligação e a importância da sua família que tem o
legado de tradição da história e cultura do
Marabaixo.

LAURA RAMOS
POR

DRIELI LEIDE SILVA SAMPAIO
 
 

Laura Ramos é artisticamente conhecida como Laura
do Marabaixo. Ela é descendente da Família Ramos,
uma das principais famílias envolvidas com a tradição
da cultura do Marabaixo no estado do Amapá. Laura é
bisneta do Mestre Julião Ramos e neta da Tia Biló, dois
baluartes da cultura negra amapaense. Laura é
pedagoga e Especialista em Docência do Ensino
Superior. Atualmente é coordenadora do Programa
para as Relações Étnico-Raciais e no Núcleo Proinso -
(Programa de Extensão Universitária na Área de
Pedagogia), é professora da disciplina Estudos
Amazônicos e História do Amapá, atua como gerente de
programa na Secretaria Municipal de Educação
(SEMED).
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Sobre ser negro atualmente, ela afirma que: “Ser negro
é ser resistência, para mim, saber lidar com todas as
mazelas, as desigualdades e o preconceito que são a
falta de oportunidade, de emprego, sendo fatores
agravantes nessa sociedade desigual e injusta na qual
convivemos. Ser negro é lutar diariamente, pois não há
um dia que não seja de resistência e de luta para nós. É
reexistir para existir dentro dessas condições, nas
quais estamos inseridos diariamente, para que isso seja
combatido, para que isso acabe. Ser negro, para mim,
não é diferir de qualquer outro irmão, nem fazer
"vistas grossas" para o que a gente enfrenta no dia-adia:
as diferenças dessa sociedade injusta com cada um de
nós”.

Sobre o futuro, ela diz que espera viver em uma
sociedade onde nós possamos ter respeito entre nós,
pautada principalmente na empatia. Declara sonhar
com a sociedade em que parem de matar a juventude
negra, em que vidas negras comecem a
verdadeiramente importar. Por fim, Laura deixa o
seguinte recado: "Eu espero de uma sociedade que seja
justa, e que seja compatível de oportunidades, de
direitos, em tratar seres humanos como seres
humanos, independentemente da cor da pele, de
religião. Que nós possamos viver com mais amor, mais
respeito e mais oportunidades de viver, de forma que
nós não tenhamos que lutar todos os dias, trabalhando
para sobreviver. Que possamos ser um povo que
busque, que repense e que possamos viver em uma
sociedade onde o progresso comece a fluir em todos os
setores. É isso que eu espero, e como eu não perco a
esperança, eu acredito na mudança que está por vir”.
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Virei fã, de carteirinha. Queria ficar mais próxima, pois
ele abrilhantava os olhares com suas palavras. Tempo
vai, tempo vem, ficamos mais próximos
academicamente. Minha admiração só aumenta…

Ele vem do curso de Formação de Docentes, o antigo
Magistério, o qual também cursei. Talvez por isso me
apaixonei por ele e sua didática marcante. Gosto de
atividades que quebrem a expectativa da rotina
escolar. Trilhamos juntos um caminho próximo ao nos
inserimos num mesmo projeto da universidade:
narrativas Visuais, que nada mais nada menos são
livros de histórias contados apenas por imagens.

A primeira vez que o ouvi falar sobre Obax me fez
adquirir o volume na mesma semana. Ele é apaixonado
por literatura. Confesso que não sou tão fã, mas sou de
carteirinha do Lucas, então se justificava a compra…
Ele finalizou recentemente a graduação e já se inseriu
no Mestrado. Hoje sua pesquisa enfoca as relações de
masculinidade e a literatura.

LUCAS MATHEUS DA SILVA DE
CARVALHO

POR
MARLEI BUDNY DOS SANTOS SOUZA

 
 

Esse é o Lucas. Nascido no norte do Paraná,
procopense. Distante por aproximadamente 66 km da
segunda cidade mais conhecida do estado do Paraná,
Londrina. Talvez ele não saiba, mas, para mim, ele “é o
cara”. Eu o conheci em terras universitárias. Eu no
Mestrado e ele na graduação.

Isso mesmo, uma das professoras do curso que eu fazia
na época, em 2018, o convidou para uma fala durante
suas aulas. Ele ainda na graduação, mas já brilhava.
Sabia encantar pelas palavras e pelas histórias vividas
e criadas.
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Ele se supera a cada dia… teve que deixar o exercício do magistério devido ao curso e para uma dedicação mais
exclusiva. Tenho certeza de que as crianças - sim, ele é professor do ensino fundamental da rede municipal - perderam
muito com ele fora de sala. Quem ganhou foi a produção acadêmica e os eventos em que o Lucas participou, não tenho
dúvidas. 

Certeza que seu futuro será ainda mais brilhante por onde passar, pois hoje ele é símbolo de luta, permanência e
resistência da pretitude na academia. E dentre todos esses poderes, o maior deles é contar histórias. Essa é uma parte da
dele, ainda em construção, mas ainda com futuro muito certo nos trilhos da imaginação…

Lucas tem Formação de Docentes (Ensino Médio), Letras (Universidade Estadual de Londrina) e Mestrando em Letras
(Universidade Estadual de Londrina).
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 Seu espaço de atuação considera não específico. Pois,
ao longo da vida, foi migrando, começando em casa de
associação comunitária e depois, participando dos
grupos de jovens da Igreja Católica, movimentos que
tratavam as diversas questões de saúde, alimentação,
através de ações e campanhas. 

Mas, seu diálogo maior é com a cultura, pois sua família
tem, por influência do pai, um contato muito forte com
a música. Considera, então, que essa musicalidade
conjuga com sua identidade ancestral. A formação em
pedagogia também favoreceu isso, pois se sente, à
vontade, para transitar em qualquer campo, dialogar
nesse espaço e crescer com ele.  Assim aconteceu com a
trajetória da Oficina Tambolelê, bloco de percussão,
que trata os ritmos afro mineiros é um movimento
criadohá 23 anos. Durante algum tempo, tiveramuma
sede, até 2015, no próprio bairro Novo Glória, onde
havia atividades propostas, tendo como principal a
percurssão. Mas, o que seriam os ritmos afro mineiros? 

“É a sonoridade dos tambores mineiros, que está nos
reinados, nos congados, na marujada, na caboclada,
nos movimentos que tem essa origem africana e que é
feita em Minas Gerais, que é diferentes dos outros
pontos do Brasil: diferente do Nordeste, do Rio de
Janeiro. E a gente procura manter esse trabalho. E ele
vai progredindo as linguagens à medida que vai sendo
feito. Hoje, meu filho de 26 anos é responsável pela
parte musical desse trabalho. E aí ele acaba sendo
carregado de toda a experiência que ele veio tendo,
criado pelo pai, pelo Tio Sérgio Pererê S. Lobato e
Giovani Sassá, que é um amigo nosso. Vindo de uma
outra geração e tudo, ele consegue manter o princípio
básico do bloco, mas trazendo já uma experiência nova
das vivências que ele vem tendo ao longo desse
caminho.”

Luci acredita que, tudo que se pode desejar de
transformação na vida, não deve esperar que venha às
nossas mãos. Isso é algo que determina como
importante em sua trajetória, sendo filha de quem é e
ter sido criada neste lugar onde nasceu. 

LUCI DE FÁTIMA PEREIRA 
POR

VALERIANA CHRISTINA DE MELO E SOUSA
 
 
 

Luci Lobato é daquelas pessoas que marcam não só
pelo seu sorriso marcante, mas principalmente, pela
sua fala e postura de vida. Professora aposentada na
Prefeitura de Belo Horizonte nascida e criada no bairro
Novo Glória, onde vive até hoje, aos 53 anos, revê sua
trajetória entrelaçada com o lugar onde mora,
considerada, antes, zona rural: “Eram poucas casas,
muito mato, sem nenhuma estrutura de saneamento
básico, luz água e todas as outras estruturas básicas
para se viver bem em um local. Então, tudo o que eu
vejo construído em volta: ruas abertas, rede de esgoto,
água encanada, luz... tudo isso fui vendo surgir no
bairro. E a minha trajetória começa ainda bem criança,
observando meus pais participando dos movimentos
comunitários para essas coisas irem acontecendo, essas
mudanças irem se concretizando no local onde
moramos. Até mesmo escola, que era muito difícil.
Então, era muito comum criança fora da escola.
Quando tinha aquela transição do Fundamental (1ª a 4ª
série), as escolas públicas de 5ºª a 8ª, na época, isso era
uma raridade. Então isso tudo, que a gente vê em volta,
é fruto de um processo de busca mesmo, dos
movimentos comunitários. Então, minha primeira
referência emenda com essas pequenas conquistas,
mas que fazem muita diferença. Se hoje o
estranhamento que a gente tem no bairro é quando a
criança não tem escola, antes isso era um cenário muito
comum e, que hoje, é praticamente erradicado.”
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 Ser negra é o seu eixo principal de vida. 
“Eu fico pensando as vezes a respeito disso: se eu não
fosse mulher negra e não tivesse nascido onde nasci,
não fosse quem eu sou, eu seria, talvez, mas um
problema na sociedade. Porque hoje se eu sou alguém
que penso numa coletividade e que busco o tempo todo
uma conexão com uma ancestralidade que me embasa,
inclusive através da religião que é o candomblé, seria
muito mais difícil poder identificar qual é meu
propósito de vida, o que eu quero pra mim e pro
mundo. Como fazer com que o mundo seja um lugar
melhor pra todo mundo? Eu não sei se eu fosse de outro
jeito, outra pessoa, outro lugar, eu teria condição de ter
um olhar direcionado que tivesse essa percepção e esse
compromisso. Então, eu acho que essa é uma resposta
que caberia em vários pontos,porque primeiro que
cada pessoa vai escolherum ponto de destaque pra
poder falarnisso, mas eu costumo escolheruma
narrativa que traz mais afirmação do que a negação.
Isso não desconsiderando todo o processoque a gente
vive de uma sociedade racista, que atrasa e traz muitos
problemas pra gente. Mas, até mesmo numa escolha de
manter um equilíbrio emocional, de entender que ser
uma mulher negra, pobree morar na periferia da
cidade... é um presentede Deus pra entender assim:
‘Olha, a vida não é fácil, então vai lá e descobre como
faz pra entendercomo superar tudo isso!’. Entãoassim,
é atravésda cultura, da religiosidade, da estética e, até
mesmo da intelectualidade, que é
buscandoconhecimento, dialogando com pessoas que
estão elaborando suas teses, dissertações a respeito da
temática, buscandoa história contadapor outros
atores.” 

 Com o movimento jovem de igreja, teve contato com o
movimento negro, na década de 80, em Belo Horizonte,
e começou a atura no campo militante, de
multiplicador de ideias. Na época, todos se conheciam,
porque eram poucas pessoasque se propunham à
exposição nesse nível de organização. Com resquícios
da ditatura, que reprimia o encontro e organização de
movimentos sociais, buscou uma formação
universitária, e se mantém, até hoje, envolvida com o
coletivo, na tentativa de se organizarem politicamente.

“É essa experiência que começou na infância, que passa
pela adolescência e permanece na vida adulta. É logico
que a maturidade que a gente vai ganhando, as
experiências que a gente vai tendo, elas vão meio que
transformando o formato de agir, de se colocar, mas, o
que determinou, com certeza, foi a influência de ver
como meus pais se movimentavam para poder ter
condições melhores de vida, né? E que a gente é
sujeitodisso, que não é ninguémque vem dar pra
gente,que é a gente que tem que construir e buscar o
que a gente acreditaque vai ser de melhore que a gente
mereceacessar... esse “melhor”!”
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Então eu estou reconstruindo, até mesmo, esse conceito
de renda, de mudança de patamar de vida, e como ter
êxito nesse processo, reverberapositivamente em
quem está a minha volta. Construindo, mantendo e
reconstruindo tudo que a gente tem até agora. Então,
existem as lutas sociais, as questões sociais que a gente
defende, mas entendendo também que a gente precisa
investir nesse processo pessoal,e não é pro futuro,é no
agora! 

 Trata-se de uma inquietação a  sertransformada,
segundo ela. Não esperar qualquer tipo de
benevolência, que venha e nos transforme , mas
conseguir superar os obstáculos apesarde todas as
adversidades que existem. Vivendo uma pós carreira
na rede municipal, sua expectativa é no presente, lugar
possível de construção, por isso, nos é dado “de
presente” para  vivero “agora”. 

“Porque em termosde futuro, a gente vive num
cenárioque não é muito favorável, então, o que eu
estou fazendo nesse momento presentepara ter a
tranquilidade de vai chegar no futuro e vai ter a
semente que aqui germinada, vai dar bons frutos lá.
Então, eu penso em qual é a semente que estou
plantando agora? Estou buscando me conhecer, buscar
quem sou eu nesse momento que estouvivendo, nesse
pós carreira e outros rumos... conhecer novas pessoas,
quais são as narrativas que tenho que dar ênfase no
momento? 

Então, eu estou nesse processo de construção.
Inclusive, profissionalmente, que outra coisa, para
além da educação, que eu quero, que me interesse e
que eu quero desenvolver? Que eu goste e que me dê
prazer e que me renda também, né? Mudar de nível
financeiro, às vezes, é uma coisa que a gente não
discutemuito, que fica parado ali. 

Então assim, até mesmo esse processo de falar em
transformação de vida, eu acho que, em termos de
estabilidade, de certa forma, eu construí isso ao longo
da minha vida por ter sido funcionária pública.Mas, ao
mesmo tempo, eu me questionoassim: eu fiz muita
coisa,participei de muita coisa, mas, profissionalmente,
eu mantive a vida inteira só uma renda. 

 Eu quero que seja melhor,eu quero passarpor esse
processode evolução e de transformação pessoal, mas é
no presente! Porque eu acredito que essa
transformação pessoal, à medida que, maior número
de pessoas acreditarem nisso, vai refletirno social
também.”

Relato transcrito, a partir de áudio via whatsapp, e
respondido de acordo com o
roteiro. ABRIL/2022
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Sua mãe viveu sua infância e boa parte da sua
juventude no campo (suas memórias tem cheiro de
jasmim). Diz boa parte, porque apesar de ser do campo,
era uma pessoa que viaja bastante. Mulher viajada
para a realidade local! Acredita que seja esse seu
diferencial, valorizava o saber, a escola, o
conhecimento. Mulher rural com pensamentos e
comportamentos urbanos, ousaria dizer modernos
para o contexto do período. Mas, não só de flores vive o
homem, já dizia o poeta! Sua vida foi marcada por
amores e dores… Teve uma filha antes do casamento,
fruto de um grande amor (assim que ela relata), sentiu
na pele a dor da discriminação. Mesmo assim, se
recusou a casar-se. Sua justificativa nos permite
analisar uma quebra de paradigmas, ou seja, um novo
modelo de família se formando numa conjuntura
extremamente tradicional. Uma mulher à frente de seu
tempo, consciente das etapas do percurso da vida e se
transformando e adaptando-se a cada mudança. Após
dez anos ela sentiu a necessidade de se casar, constituir
uma família nos padrões da sociedade. É aí que Luziane
entra na história! Sua mãe casou-se e teve três filhos e
foi morar numa fazenda próxima à fazenda de seus
pais. O tempo vai passando e os filhos crescendo e ela
atenta às necessidades com educação. Com o
falecimento da sua mãe, mudou-se para cidade de
Araguatins/TO e matriculou seus filhos na escola (fato
esse de grandes conflitos entre a família paterna, que
mais tarde resultou em sua na separação, e o abandono
dos filhos pelo pai). 

Mais uma vez, uma mulher à frente do seu tempo que
não se acovardou diante dos empasses sociais. Tinha
clareza e determinação nas suas decisões. Foram
muitos os desafios, de lembranças de dias difíceis, mas
ela sempre se esteve valente, enfrentando tudo,
administrando os afazeres domésticos, trabalho,
educação/orientação e o orçamento bem restrito. 

Aqui começa uma nova etapa, o ingresso dos filhos na
escola pública.

LUZIANE LAURINDO DOS SANTOS

POR
GILDÁSIA PEREIRA DA COSTA BORGES

 
 
 Luziane Laurindo dos Santos, mulher negra, natural de

Araguatins/TO, licenciada em História pela
Universidade Federal do Tocantins, pós-graduada em
Educação, Pobreza e Desigualdade Social, pela
Universidade Federal do Tocantins, mestranda em
Ensino de História pela Universidade Federal do
Tocantins, PROFHISTORIA. Professora da rede pública
com experiência no ensino fundamental, EJA/Adultos,
Acelera e ensino médio regular. É de família simples,
tem uma irmã (mãe, dois filhos que sempre morou com
ela) e dois irmãos. "É recorrente ouvirmos a frase
“família é a base de tudo”. É fato, a família marca a
vida adulta, uns com sua ausência, outros com seus
cheiros, sabores e afeto". Toda a sua história é marcada
pela força e decisão de uma mulher, sua mãe, que
desafiou o mundo e superou vários obstáculos para dar
aos seus filhos e netos a oportunidade que a ela
negada/limitada, a educação.
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Assim, sempre que possível, tentava relacioná-las a
essa emergência de ascensão social através da
educação. Assim, ganhava força e se sentia parte dessa
construção histórica. 

Essa sua inclusão na área da educação lhe fez refletir
sobre o processo de escolhas dos cursos superiores
ofertados pelo governo. Os motivos, pelos quais os
cursos de licenciaturas na sua grande maioria são
destinados aos municípios mais pobres. Suas relações
com o processo de ensino aprendizagem dos alunos. "É
importante considerar essa falta de opção e
negligência do Estado. Hoje, minha região (bico do
papagaio) contamos com instituições de ensino que
ofertam a comunidade cursos superiores. Vale
ressaltar que as licenciaturas (letras, pedagogia,
biologia, matemática, entre outras) continuam sendo
cursos em alta na região. Quando questiono com meus
alunos esse fato, percebo o desejo de muitos em fazer
outros cursos e se limitam por questões financeiras e
terminam na área da educação".  

Assim deu-se o seu ingresso na educação, encorpado
nessas particularidades mencionadas acima. No
tocante à definição da área de atuação, lembra-se do
momento em que escolheu o curso de História. Teve o
privilégio de conhecer um professor no cursinho
(acadêmico de História/UFT), suas aulas faziam
conexão com seus anseios políticos e econômicos, eram
esclarecedoras. Impossível não comparar as
metodologias do ensino médio, mesmo havendo
objetivos diferentes (cursinho, ensina técnica),
contudo, despertou grandes reflexões capazes de
definir sua área de atuação, já que a vida a tinha
direcionado para a licenciatura. É grata pela profissão,
fazendo sempre o melhor ao adentrar a sala de aula,
apesar de toda limitação do próprio sistema
educacional, conforme afirma. 

Procura não repetir metodologias as quais considera
prejudiciais ao aprendizado dos seus alunos (diz
repetir, baseado nas minhas memórias). Sua professora
de história do Ensino Médio tinha o hábito de pedir
resumos dos conteúdos, e era apenas isso que fazia e tal
metodologia provocou lacunas no seu aprendizado. O
que justifica tal comportamento, mas, não minimiza os
prejuízos. Daí seu encantamento pelas suas aulas de
História do cursinho. 

Sua mãe não dispunha de muito tempo para
acompanhar as tarefas escolares. Mas, não faltava uma
reunião e sempre tinha o cuidado de matricular seus
filhos na melhor escola, escolhia as melhores turmas e
professores. O cuidado e zelo a que dedicava-os é muito
presente em sua memória!

E assim foi construída a relação de Luziane com o
ambiente escolar, pautada no respeito aos professores,
dedicação, compromisso, responsabilidade. Palavras
fortes que a escola com suas metodologias
transformava tudo em atividades prazerosas e
envolventes. Sempre teve um bom relacionamento com
seus professores (as) que se estendeu à universidade e
pretende manter no mestrado. "Aqui, quero registrar
uma relação escolar que se perdura ao longo do
tempo. Minhas amadas professoras do Ensino
Fundamental, chamo-as de tias até hoje. Quando nos
encontramos trocamos olhares carinhosos, abraços
apertados que me remete a uma infância leve". 

O Ensino Médio a distância dessa leveza da infância
vivenciada no ensino fundamental. É um período que
afirma que somos forçados a amadurecer, a fazer
escolhas, a equilibrar essa transição da infância –
adolescência. Os conflitos são enormes (internos,
externos), e para pobres as coisas têm um peso
diferente, cada decisão, cada deslize tem
consequências grandiosas. Escolher profissão!?, coisa
de rico! Nós vamos nos encaixando nas brechas que
vão aparecendo e a vida vai desenhando seu percurso.
Foi assim que se tornou professora. 

Na região onde mora (conhecida como bico do
papagaio) não ofertava cursos superiores. Essa foi uma
realidade vivida por vários anos. Os pais mandavam
seus filhos para os grandes centros cursar o ensino
superior. No seu caso, foi um dos maiores desafios para
sua família, que dispunha de pouca renda para custear
suas despesas. Foram vários os aprendizados,
costumando dizer que fez dois cursos paralelos: a
licenciatura em história e o curso da vida. Teve que
aprender a ser gigante diante das dificuldades. As
leituras acadêmicas propostas pelo curso, ajudava-a
refletir sobre o mundo, suas transformações e
compreender/relacionar as desigualdades sociais que
tanto fazia/faz parte da sua vida. 
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inquietações à comunidade escolar. Uma pena que essa
oportunidade precisa transitar pelo processo seletivo o
qual limita o acesso. Sendo esse um dos motivos de
dedicação, abraçar essa oportunidade negada/limitada
a muitos. 

Desse modo, reintegra que tem uma trajetória de
formação na rede pública de ensino no estado do
Tocantins, é filha da escola pública, acredita e defende
a escola pública de qualidade e a valorização dos
profissionais da educação, em especial os que estão no
chão da sala de aula. 

Afirma que a escola é espaço de troca de
conhecimentos, de diálogo, de escuta, de afeto e
também de conflitos. O chão da sala de aula da escola
pública oportuniza ao professor conviver com a
diversidade e fazer-se escuta para apreender com os
marginalizados pelo currículo, livro didático e a
sociedade e inclui-los no processo ensino
aprendizagem. É um espaço de integração de saberes,
crenças, raças, gêneros. É um espaço de crescimento
onde o professor busca a todo instante fazer sentido,
relacionando o saber teórico, epistêmico as vivências e
experiências dos seus alunos.

Um professor pode provocar nos seus alunos o desejo
do conhecimento. O seu despertar pela História deu-se
a partir do desenrolar de um professor na sala de aula.
"Somos, sim, agentes transformadores e isso é
magnifico!". O interessante desse fato foi o reencontro
com sua antiga professora de História, onde sua
primeira experiência como professora teve como
coordenadora sua ex professora de História (ainda
aguardando aposentadoria). E acredite, ela orientava a
fazer os tais resumos… "Hoje, ao remeter-me a essa
memória, procuro refletir/analisar o processo de
formação dessa professora, talvez não tinha formação
na área que ministrava suas aulas, certamente o
Estado não ofertava as chamadas formações
continuadas, não tinha habilidade com tecnologia e a
escola não promovia essa integração". Faltou
acompanhamento por parte da coordenação, gestão e
órgãos competentes no sentido de dar suporte ao
professor desenvolver seu trabalho com êxito. Essa
ausência de parceria entre a equipe escolar, falta de
formação continuada, e a própria distribuição de carga
horária não está distante da atualidade na rede pública
estadual. 

Diante desse cenário desafiador, o qual é a educação,
estamos em constante conflitos, principalmente os
profissionais das humanas. São muitos os anseios, as
inquietações que as “formações continuadas” de
professores ofertadas pela SEDUC não conseguem
sanar. "Sentimos a necessidade de sair em busca de
novos horizontes, e o mestrado em ensino de história é
uma excelente oportunidade de voltarmos a academia
para refletirmos nossas práticas pedagógicas.
Compreendo esse processo de formação como uma
evolução!".

Vê a academia como um espaço de crescimento
profissional necessário por instrumentalizar o
pesquisador existente no professor. "Enquanto
professores atuantes na educação básica, não
disponibilizamos de nenhuma condição necessária
para sermos professores/pesquisadores". 
Esse suporte, essa
formação/orientação/direcionamento encontra-se na
academia, onde juntos partilham suas experiências,
agregam a base teórica metodológica e se fortalecem. O
resultado desse processo são pesquisas desenvolvidas
trazendo respostas aos anseios e 88



Na busca de fazer sentido ao aluno, às vezes se perdem
e se frustram profissionalmente por se deparar com
uma forte estrutura de ensino que tem como base o
colonialismo e a colonialidade. O currículo e o livro
didático, principais ferramentas do professor,
reproduz esse conhecimento que precisa urgentemente
ser desconstruído. 

Assumir essa postura no espaço escolar, desenvolver
práticas de ensino inclusivas, interdisciplinar,
antirracista, se negar a reproduzir o colonialismo e
colonialidade e assumir um posicionamento
conflituoso na escola. É dessa forma que vem atuando
enquanto professora da educação básica e vem sendo,
ao ser ver, “punida” por não se adequar ao sistema.
Ressalta a importância de se construir uma rede de
apoio para se fortalecer enquanto profissionais e
resistir os conflitos gerados por essa postura política.  

Dessa forma, o espaço que atua como professora da
educação básica é um espaço conflituoso. Mas, também
é um espaço privilegiado por oportunizar integração de
saberes, desconstrução da perspectiva epistêmica,
revalorização do coletivo, revalorização do saber. "É
um espaço que resistência e ali no chão da sala de aula
que resistimos!".

Define a ascensão social através da Educação como fato
determinante para sua trajetória. Diz que o que
representa ser negro atualmente é resistência.
Resistência a um sistema opressor, uma sociedade
hipócrita, um currículo que continua a reproduzir a
desigualdade enaltecendo a história do branco,
representa ter consciência de classe.

Afirma também que nessa atual conjuntura política e
social, o futuro parece estar muito distante e nossos
projetos sociais e profissionais quase inacessíveis. 

"Até lá [no futuro], como ato de resistência, pretendo
concluir meu mestrado em Ensino de História e ser
aprovada em concurso público". 
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POR
MARGARETH MAURA DOS SANTOS
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Devido ao retorno de trabalhos presenciais e tantas demandas, as três pessoas que gostaria de entrevistar,
disseram não possuir tempo para a realização da mesma. Portanto, decidi escrever sobre mim, como uma
autoentrevista, e responder às perguntas referentes à atividade.  Desde os 18 anos que estou engajada no
trabalho voluntário na educação e nas questões sociais de meu município, Juiz de Fora, Minas Gerais.
Iniciei num reforço escolar de um centro espírita, que atende crianças e jovens de bairros adjacentes, a
maioria afrodescentes. Lá estive por 12 anos e foi um dos trabalhos impulsionadores para minha escolha
profissional, ser professora.

Depois, fui para o estado de São Paulo, num município do litoral sul, trabalhei na zona rural e realizei
diversos trabalhos com os alunos, incluindo a comunidade em que a escola estava inserida.  Trabalhei no
Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, por dois anos, lecionei as disciplinas de língua
portuguesa e literatura para os ensinos fundamental (segundo segmento) e médio. Além de participar de
atividades extracurriculares como assessorias, curso de extensão, reforço escolar direcionadas aos alunos
surdos e professores. Após um ano, retornei para Juiz de Fora, e no ano de 2018, me uni ao Coletivo Unidos
por Santa Cândida, num projeto de ensino de língua inglesa para os moradores do bairro. E no período da
pandemia de Covid, com Selmara Balbino e outras pessoas, criamos o curso preparatório Luísa Mahin para
o ENEM e o PISM da UFJF, para alunos de escola pública e de renda financeira baixa. Lecionei neste projeto
e também, no preparatório do ENCEJA para mulheres da Casa da Mulher.
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E em 2018, participei de diversos coletivos e do comitê do PT, em favor da Democracia. E hoje, ainda participo
do Coletivo Unidos por Santa Cândida e estou no comitê primavera do PT.

Além de atuar na educação pública enquanto professora de línguas portuguesa e inglesa, e também na
literatura. E nestes espaços coletivos, há muito a ser lutado e construído, por melhorias e principalmente, por
autonomia do pensamento e de atitude dos indivíduos.

O que se faz importante para mim por chegar até aqui e escolher esta travessia, é fazer sentido neste lugar,
enquanto cidadã e ser humano. Além, das lutas individuais por ser negra, mulher e oriunda de família pobre.

Ser negro para mim sempre foi resistência, luta e ancestralidade.

Espero para o futuro social e profissional, que haja igualdade social, com possibilidades para todos de
crescimento educacional, profissional e que possamos romper todas as amarras do colonizador.

Acredito que estamos plantando sementes que darão muitos frutos. Ainda caminhamos lentamente, mas com
certeza, lá de trás muitos dos nossos iniciaram este percurso e estamos prosseguindo.
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MARIA APARECIDA DE FREITAS
NEIVA

POR
HANAH RHINEY HELEIA PACHECO

 

Maria Aparecida de Freitas Neiva, divorciada e mãe de
três filhos. Seu lema é: amor incondicional.  Teve uma
infância difícil, mas sempre acreditou na força que vem
de Deus e que deveria valorizar tudo de bom que viesse
para si. Aproveitou todas as oportunidades de estudo,
pois na sua condição era a única chance de
sobrevivência.  Sempre guardou o lado positivo e o que
não foi tão bom assim, considera aprendizado.

Tem graduação superior e pós-graduação em História
Contemporânea, é aposentada pelo Estado de Minas
Gerais e está como Diretora pelo Município de
Paracatu, Minas Gerais. 

  

Maria Aparecida afirma que olha para o retrovisor da
vida e está satisfeita com o que pode realizar, tem o
reconhecimento dos alunos que os quais pode
compartilhar o seu conhecimento e, como Diretora
Escolar, não é diferente... continua aprendendo com a
comunidade escolar que o amor é a força mais
poderosa que existe!

Declara que ser Negra hoje é ser o que sempre foi... Não
ter medo e ser feliz! "O preconceito sempre existiu e vai
existir, o que não pode é existir dentro de nós
mesmos... Chamamos de autoestima... Não aceito
vitimismo e também não sou insensível a ponto de não
reconhecer as desigualdades sociais, mas vejo pela
ótica: querer é poder, temos que nos empoderar...
Somos todos iguais, problema é de quem não nos
aceitam!".

Profissionalmente conseguiu tudo que desejou e sua
cor nunca impediu de entrar pela porta da frente.
Realizou o sonho de ser paracatuense com o Título de
Cidadania Honorária pela Câmara Municipal de
Paracatu, e ainda foi uma das homenageadas com o
Troféu da Igualdade Racial pelo COMPIR. 

"Gratidão a Deus e a todas as pessoas que fazem parte
da trajetória da minha vida!".
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nas duas redes de ensino, mesmo na época não sendo
professora efetiva. Ainda enfatiza que a chegada na
Escola Quilombola foi um fator determinante para que
ela continuasse na educação, pois, pode desenvolver
pesquisas e projetos já logo no ano que iniciou em 2007
e em 2008 lançou um livro narrando a história da
comunidade. 

Para Maria Conceição, ser negro sempre foi e será
sinônimo de resistência, resistência ao preconceito,
resistência à discriminação, a falta de oportunidade, a
inferiorização afirmada desde o período colonial, e a
falta de oportunidade. Também a falta de valorização
da cultura, dos saberes, das práticas, crenças e dessa
riqueza de conhecimento que os negros trouxeram
para nosso país. Representar os negros sempre será um
símbolo de luta e de resistência.

Pretende no futuro continuar contribuindo ainda mais
tanto para escola como para comunidade, com a
conscientização das pessoas tenham mais valorização
com a identidade negra, com as práticas e saberes da
comunidade tão importantes as vidas das pessoas e
seus conhecimentos. Pois, muitas pessoas ainda não
reconhecem essa importância, ela espera contribuir
com seus conhecimentos para os alunos e sociedade.

MARIA CONCEIÇÃO ALVES RIBEIRO
POR

MARTA VERÔNICA FERNANDES AMÂNCIO
 

A entrevistada se chama Maria Conceição Alves
Ribeiro, graduada em História, pós-graduada no ensino
de Geografia, com especialização em Pedagogia. Iniciou
sua trajetória na área de educação em 2007, passou
mais de dez anos trabalhando com o 2º ano do
fundamental como alfabetizadora, atualmente
trabalha na Escola Quilombola Luzia Maria da
Conceição, localizada na Comunidade de Três Irmãos,
no município de Croatá, zona rural do Ceará. Onde
ministra as disciplinas de História e Sociologia, no
ensino médio, pela rede estadual. E na rede municipal
na EEF Jovita Chaves no 1º ano do ensino fundamental.

A Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição, a
primeira unidade de ensino quilombola da rede
estadual cearense, localizada em Croatá, região da
Ibiapaba, deixou de ser uma extensão e passa a
funcionar em 2015 como escola. Ao todo são atendidos
76 alunos, dos quais, 28 estão no 1º ano, 19 no 2º ano e
29 no 3º do Ensino Médio. A mudança foi possível a
partir do Decreto n.º 31.811 de 3 de novembro de 2015.

A professora considera a Escola Quilombola Luzia
Maria da Conceição, um presente, pois foi uma escola
que abriu portas, onde pode pesquisar e desenvolver
projetos. Uma oportunidade onde pode conhecer um
pouco mais sobre o que é educação escolar quilombola,
cultura quilombola e suas práticas culturais na
comunidade no currículo escolar. Recebeu como um
presente e uma possibilidade de estar presente, onde se
sente bem e feliz em poder contribuir com a
comunidade.

Um fator determinante foi o seu empenho e
compromisso em busca pela melhoria das condições de
trabalho, principalmente quando iniciou sua carreira
trabalhou em uma escola que não possuía recurso,
funcionava em uma residência, a professora mesma
precisava providenciar seus materiais. A professora
ficou conhecida na Secretaria de Educação por estar
constantemente reivindicando e também pelos
resultados, os quais determinaram sua permanência
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Socorro Rodrigues, mulher negra, professora. Filha de
Maria Antônia e Manoel. Tem 03 irmãs e 05 irmãos, que
nasceram fortes sendo criados em Teresina/PI. É
Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia e
Licenciatura Plena em Teleologia (UFPI), e Pós-Graduada
em Violência Doméstica Contra Crianças e adolescentes
(USP).

No turno manhã é educadora pedagógica dos cursos
profissionalizantes de moda e serigrafia da Casa de
Zabelê, onde atua desde 2004. O que norteia o seu
trabalho são as raízes de formação do povo brasileiro,
sendo: indígena, europeia, africana e brasilidade. Onde é
possível se vero antes e depois desses povos, com
enfoque na sua contribuição cultural.

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

No período vespertino é professora de ensino Religioso
na rede municipal de Teresina, onde trabalha temas
transversais como, cidadania, valores, algumas datas e
personalidades importantes, e representam o
movimento de resistências negra, como Zumbi dos
Palmares, Esperança Garcia, considerada a primeira
advogada negra do Piauí.

O que determinou sua trajetória, sempre foi sua vontade
de vencer algumas barreiras impostas socialmente para
uma mulher, negra, pobre e filha de pais não
alfabetizados. A sua fonte desejo sempre foi o de ser
exemplo para os seus sobrinhos, familiares, alunos e
educandos... Sobretudo transformar e continuar a
história dos meus ancestrais.

Para ela, ser negro representa lugar de constantes lutas,
desafios e de vitórias, também. “Não é fácil diante
principalmente da atual conjuntura e das
oportunidades para uma mulher negra em nosso país.
Estar cada vez mais consciente do meu papel diante dos
adolescentes e jovens que encontro no dia a dia, no
exercício honroso da minha profissão”.

Para o futuro, espera muitas conquistas. Como mulher,
profissional da educação, cada dia se esmero com o
intuito de fortalecer seus alunos e educandos, no
combate e enfrentamento das disparidades,
engrenagens sociais, como é caso do preconceito,
discriminação social, machismo, etc.

Finaliza rememorando a célebre frase de Nelson
Mandela, que gostaria que fosse refletida e acima de
todo que o AMOR fosse colocado em prática: “Ninguém
nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas
precisam aprender, e se aprendem a odiar, podem ser
ensinadas a amar”.

POR
LUCAS CATARINO PEREIRA DE SOUSA

 
 

94



Para mim, Maria das Dores Salomão dos Santos, falar
da Zezé do Povo é um momento de muito orgulho e
gratidão e não só por mim, mas por todos que a
conhece.
 É nascida e criada na cidade de Ituiutaba/MG, casada
com José Carlos Barbosa, tem suas origens plantadas na
humildade, na simplicidade, na honestidade e no
orgulho de ser do Povo, filha de pais humildes, mas que
lutaram e criaram seus filhos e todos se tornaram
cidadãos do bem.
 A Zezé do Povo é do povo e luta para o povo.
Segundo informações da mesma, é formada em alguns
cursos superiores, Pós-graduação e de capacitações,  
 fundou alguns projetos, na política partidária foi
candidata para cargo de Vereadora e Deputada e pré-
candidata a Prefeita de Ituiutaba, idealizou campanhas
de doações de alimentos e outros itens para atender as
pessoas que passam por inúmeras vulnerabilidades.

MARIA JOSÉ SILVA 
(ZEZÉ DO POVO)

Há décadas vem lutando e dedicando seu trabalho
voluntário para a sociedade, na luta da emancipação da
mulher em todos os seguimentos, principalmente contra
a violência doméstica, familiar e ascensão da mulher em
todas as esferas da política. 

 Zezé do povo relata que foi Professora e Especialista na
Educação e se aposentou, é formada em Serviço Social.
Diretora da SEDESE Secretaria de Estado e Trabalho e
Desenvolvimento Social, Diretoria regional de Ituiutaba,
MG. Fundadora do Programa PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil em Ituiutaba, MG).
Fundadora e presidenta do Conselho Municipal dos
Direito da Mulher. Fundadora e presidenta do SIND das
Empregadas e Trabalhadores Doméstico de Ituiutaba,
MG. Criadora do Projeto periferia cultural. Fundadora
do projeto de Voice Bairro de Ituiutaba/MG. Projeto
Quebra de Preconceito: Baile das Empregadas
Doméstica. Desfile Afro em Ituiutaba e Santa Vitória,
escolha da Miss Afro. Projeto Mulher em ação 2017 e
2021, além de vários outros projetos voluntários.
Primeira mulher presidenta do Palmeiras Clube com a
realização do baile de 50 anos de Palmeira Clube, com
presença de autoridades (inter)nacional.

Implantou o CVT na antiga casa do caminho no projeto
PETI (Programa de erradicação do trabalho infantil em
Ituiutaba), ofertado pelo deputado Paulo Piau.
Fundadora e Vice-presidente do PMDB Mulher em
Ituiutaba e no Triângulo Mineiro, tendo como
idealizador desse projeto um dos maiores político e
articulador do Diretório Regional do PMDB de Ituiutaba
e Regional, Sr. Rui Drummond, um dos grandes
incentivadores da militância feminina na política.  

Coordenadora do Curso Básico de Formação Política
Ulisses Guimarães – EAD-FUG – Universidade de Ciência
Política de Brasília, no Triângulo Mineiro.

POR
MARIA DAS DORES SALOMÃO DOS SANTOS
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Idealizadora e fundadora da Escola Comunitária
Profissionalizante Mãe Maria.
Idealizadora do Projeto: Tratamento de Feridas aos
portadores que não tinham condições de sair de casa,
apoiada pelo 2º Secretário de Estado de Minas Gerais.
Idealizadora do Projeto: Qualificar para melhorar no 3º
Milênio – para dar oportunidades as empregadas
doentes.
Fundadora do projeto “Conviver” de Artesanatos para
Mulheres e Jovens, no Bairro Satélite Andradina e
Bairro Lagoa Azul II.
Coordenadora do Programa PETI – Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil no Triângulo Mineiro,
no governo Itamar Franco; Secretária da Dra. Marta
Alessandra.
Coordenadora Voluntária da Pré-Campanha
Presidencial de Itamar Franco.
Membro da Confederação Nacional das Mulheres do
Brasil a convite da Dra. Márcia Campos.
Idealizadora e Fundadora do Projeto Ciranda Cultural
nas Escolas.
Coordenadora do Projeto Ciranda Cultural – Sou Feliz
no Meu Bairro deste fevereiro de 2014.
Coordenadora da campanha de Paulo Piau Deputado
Federal, no ano de 2010 em Ituiutaba- MG pelo PMDB
mulher.

Coordenadora da campanha da ex Presidente Dilma em
Ituiutaba-MG e Região pelo PMDB mulher em 2010.
Idealizadora do PMDB Mirim e primeiro Estatuto em
Minas Gerais e no Brasil.

Fundadora do PMDB Jovem, PMDB Afro-brasileiro,
PMDB Sindical, PMDB Mulher em Ituiutaba-MG.
Aprovada em oito concursos públicos no Estado de
Minas Gerais.

Funcionária pública aposentada, como Especialista em
Educação e professora de Matemática ao nível
superior.
Coordenadora Voluntária da Campanha de Nilton
Cardoso ao Governo de Minas e Maria Elvira F. Sales
(vice) no Triângulo Mineiro.

Coordenadora Voluntária da Campanha Presidencial
Dilma Roussef e de Fernando Pimentel no Triângulo
Mineiro. Fundadora de 52 diretórios do PMDB Mulher
no Triângulo Mineiro na Presidência do PMBD Mulher
de Maria Elvira Franco e hoje Maria Aparecida
Andrade Moura. Realiza dezenas de trabalhos
voluntários juntos as comunidades e instituições em
todos os seus âmbitos.
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Ainda canta Divino Espírito Santo e batia a caixa,
dito isso, ecoa uma gargalhada com um som que
enche o espírito de alegria, exalando uma energia
contagiante. Para dançar o Bumba meu Boi quando
jovem fazia saia de imbiras da bananeira, de saco de
estopa, para o tambor de crioula usava as saias de
Dona Mercê, uma anciã de estatura alta do
quilombo, que usava saias longas e estas serviam
para girar nas bocas do tambor, nas noites de
ensaios junto às companheiras. Dançarina exímia de
mangaba, uma dança também de origem africana,
ressalta que só sabe dançar os ritmos culturais
africanos de antigamente, não sabe nada de passos
das músicas atuais que se ouve nas rádios e se vê na
TV.

No ano de 2008 foi vítima de violência doméstica de
seu esposo e pai de seus filhos. O mesmo a atacou
com uma foice, ferramenta utilizada para roçar
mato, nos quais os golpes decepou sua mão direita,
cortou seu pescoço, crânio, seus braços.

A mesma foi levada à cidade de Bacabal por um de
seus filhos e de lá encaminhada para a capital São
Luís/MA, onde permaneceu internada no Hospital
Socorrão II por um mês e dezessete dias, lutando
contra a morte.

MARIA MIRANDA MORAIS
POR

VANDERLUCIA CUTRIM DE SOUSA
 
 
 Maria Miranda Morais, 62 anos, nascida no Lago

Limpo, zona rural do município de Bacabal MA. Filha
de Genesio Lago Cutrim e Maria Miranda dos Santos.
Casou-se aos onze anos no civil em mutirão e, foi morar
no Quilombo Catucá na zona rural a 20 km do
município de Bacabal na zona rural com seu esposo
onde reside atualmente. Mãe de sete filhos, dos quais
cinco são do sexo masculino e duas do sexo feminino.
Avó de dezenove netos, bisavó de uma bisneta. Maria
Miranda popularmente conhecida no quilombo por
Vaciné é uma mulher preta, com seus cabelos que mais
parecem flocos de algodão, cresceu nas rodas de
bumba meu boi que girava pelas comunidades
próximas a dançar e, assim, foi adquirindo o gosto pela
música e dança, tornando-se uma cantora, inventora
das toadas de bumba meu boi e, das músicas de tambor
de crioula.
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acha importante estar no local onde os filhos
estudaram e, hoje estudam os netos.

“Se o que vivi, aprendi, é importante as crianças
ouvirem, ver, para aprender, pois eu vou ensinar. É
na escola que a gente se educa também e, eu sou
professora muito importante, assim diz a diretora
da escola. Como diz aquela música: ‘por isso que eu
canto, não posso parar, por isso essa força
tamanha, essa voz tamanha’. Quando estou alegre,
pensativa, eu canto, canto sempre. Porque cantando
a tristeza não chega perto de mim”.

Passou por diversas cirurgias, porém a mão não teve
como ser implantada, pois a mesma não foi
armazenada corretamente, chegando no hospital sem
os sinais vitais.

Luquinha, assim conhecido, passou um tempo na
prisão, foi liberado dois anos após a tentativa de
homicídio contra a sua companheira. Livre, foi morar
em outra cidade não tão longe do município de
Bacabal. Uma mulher sábia, dona de uma risada
contagiante, características que a violência não
conseguiu apagar, pois seu pai quando vivo dizia para
ela que “os problemas que estão com você, são seus, as
pessoas que estão ao redor não tem culpa por eles
existirem, então sorria sempre”.

Mesmo com a limitação por ausência da mão, é uma
mulher independente, lava roupas, varre casa, terreiro,
cozinha e cuida da mãe que beira o centenário.
Atualmente, Vaciné é a coreira do grupo de Tambor de
Crioula da escola do quilombo (UEF-Catucá), onde
existe o Projeto Identidade, Resistência e Educação
Quilombola. Ensaia com as meninas, abre a roda do
tambor, canta as músicas e, apresenta-se aonde for
chamada, não tem tempo ruim. Para inventar uma
rima imediata nunca se viu igual, o fazendo com coesão
e coerência que deixaria qualquer professor de Língua
Portuguesa boquiaberto. Com a rima tece elogios, faz
críticas, piadas e assim vai disseminando história e
pescando almas para a cultura africana, no jeito Vaciné
de ser.

Afirma que ser negro hoje é mais fácil que
antigamente, pois não tem a escravidão da chibata.
Pode-se conquistar os sonhos, ter uma casa boa, ver os
netos crescerem, brincando pelos terreiros. Pode
contar histórias, cantar as cantigas de roda que
aprendeu quando criança. Ser negro hoje tem beleza,
conhecimento e isso ninguém nos tira.

Do futuro espera muito, pois já viveu e morreu, e isso é
uma benção que nem toda mulher que sofreu a
violência e as dores que eu sofreu e sentiu tem a dádiva
de contar. É aposentada e quer continuar cantando
enquanto lava roupas, varre o terreiro com a vassoura
de mavarisco, cozinha, e nas apresentações da escola
com os alunos e alunas. É parceira da escola, está
sempre presente nas reuniões, comemorações porque 98



MARIANA COELHO ROSA
 POR

TEREZINHA DAS GRAÇAS MORAIS SOUSA
 

Eles, apesar das inúmeras dificuldades financeiras que
enfrentavam, sempre incentivaram muito que os filhos
estudassem, pois sempre diziam ser a única herança que
poderiam deixar para seus filhos. 

Começou a trabalhar bem cedo e com 10 anos já pajeava
filhos de professores no horário contrário ao da escola.
Depois trabalhou alguns anos na indústria calçadista, a
seguir como vendedora em uma padaria e após, por
muitos anos, foi secretária na Sociedade Agostiniana de
Educação (Capelinha) e só depois ingressou no Serviço
Público como professora, atuando também na gestão
escolar. 

Como sua família era bastante religiosa, desde cedo
participou dos movimentos ligados à Igreja como os
Grupos de Jovens e as Comunidades Eclesiais de Base,
onde começou sua trajetória política, sindical e social.
Iniciou sua participação no Movimento Negro em São
Paulo e alguns anos depois, com a criação do MONUF
(Movimento Negro Unificado de Franca) passou a 
 integrá-lo e foi um período importante e de muito
aprendizado que foi fundamental na sua formação. 

 Nascida em Franca, em 15/02/1955, foi presidente do
COMDECON (Conselho de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra) por 07
mandatos, e dois como vice-presidente, sendo, também,
Secretária de Educação e Esportes de Franca. Hoje,
aposentada, ainda atua no conselho da APEOESP
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo), trabalha de apoio, orientação e formação aos
professores da Rede Oficial de São Paulo, participa do
Coletivo As Pretas, do Coletivo Milton Santos da
APEOESP, do Núcleo de Igualdade Racial do Grupo
Mulheres do Brasil, é membro do CMDCAF (Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente de
Franca) e do CME (Conselho de Educação).

 É mulher negra, filha de José do Couto Rosa e Joaquina
Coelho Rosa (Dona Nena) ele marceneiro e zelador
paroquial e ela lavadeira de roupas, fazia bolos e balas
de aniversário e depois por muitos anos foi merendeira
escolar. Seus pais tiveram 10 filhos e criaram outros três.
São, então, uma grande  amília! Seu pai fez curso de
marcenaria na Escola Industrial e sua mãe estudou
parte do antigo Ginasial
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Tanto que atua no Movimento Negro até hoje.
Quanto à vida escolar, cursou na Escola Ângelo
Scarabucci, o que hoje chamamos Ensino Fundamental
e Ensino Técnico em Eletrotécnica na Escola Industrial
Júlio Cardoso. Depois graduou-se em Letras pela
Universidade de Franca (UNIFRAN) e Pedagogia com
especialização em Gestão e Supervisão Escolar pelas
Faculdades Claretianas e Pós-Graduação em Educação
pela UNESP Franca. 

Porque uma ação afirmativa de um desconhecido foi
determinante na sua formação acadêmica. Terminando
o curso, ingressou, na década de 80, por Concurso
Público, na Rede Estadual de Educação, onde trabalhou
por 33 anos como professora na sala de aula e na gestão
escolar.
Em 1999, a pedido do Prefeito de Franca, foi cedida pelo
Estado de São Paulo ao Município de Franca, para
assumir a Coordenadoria Municipal, onde atuou por
alguns anos. Depois, em sua trajetória na Rede Estadual
de Ensino, pode mostrar seu compromisso incondicional
com a Educação, a atuação qualificada na APEOESP,
contando ainda com a participação ativa nos
movimentos políticos e sociais (inclusive o Movimento
Negro). Seu desempenho na Coordenadoria de Educação
Municipal a levou a ser indicada pelo Prefeito Gilmar
Dominici para assumir a Secretaria Municipal de
Educação de Franca.

Essa experiência foi bastante desafiadora e um período
de muito crescimento. A Rede Municipal tinha já a
Educação Infantil, Educação Fundamental e a Educação
de Jovens e Adultos bastante consolidada e além da
ampliação dessa rede nos bairros periféricos que se
fazia necessária, seu foco foi no estabelecimento de uma
política consistente de Formação de Profissionais da
Educação, inclusive em relação à Lei 10639/03, que tinha
sido recentemente promulgada. E esses programas de
formação foram bem recebidos e melhoraram bastante
o desempenho da Rede Municipal. Entre outros destaca
o Programa de Alfabetização de Adultos, cujos núcleos
se espalhavam por inúmeros bairros, chegando a atingir
mais de 600 pessoas anualmente. E a expressiva maioria
das pessoas atingidas eram mulheres negras.

“Lógico que no trabalho na Secretaria enfrentei
dificuldades, algumas resistências, preconceitos
velados, mas a dedicação de toda a equipe que assim
como eu concordava com nosso Mestre Paulo Freire de
que a Educação é imprescindível para transformação
das pessoas e que elas transformarão o mundo, nos
impulsionaram a avançar. E os resultados foram muito
positivos e nossa passagem pela Secretaria Municipal
de Educação tem sido ainda hoje positivamente
avaliada”.

Foi um período em que muitas dificuldades tiveram
que ser vencidas. 
Muitas situações de preconceito e discriminações. Além
disso, as dificuldades econômicas da sua família que
exigia conciliar a necessidade de trabalhar, inclusive
para ajudar no orçamento familiar e o estudo que era
imprescindível para mudar a trajetória de sua história.
Foi um período difícil, onde tinha que ir para a escola
sem jantar porque não dava tempo de tomar banho e
jantar, e era impossível comprar algo na cantina, pois o
dinheiro mal dava para pagar o ônibus. Lembra de
algumas vezes, no final do mês, andar quase uma hora
de casa para a faculdade porque nem dinheiro para a
condução sobrava.  E era possível continuar estudando
porque sob a recomendação de uma professora do
curso, recebeu ajuda financeira de uma pessoa que não
conhece, que residia em São Paulo, e que através da
mãe enviava mensalmente um recurso que custeava
quase toda a mensalidade da Faculdade e assim agiu
também com mais duas de suas irmãs. Essa ajuda foi
fundamental para atingirem seus objetivos. Serão, a
ele, eternamente gratas. Afirma que essa é uma das
razões de ser radicalmente favorável a todas as
políticas afirmativas, especialmente as ligadas à
Educação. 
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Maricélia Conceição dos Santos, mulher negra, mãe,
candomblecista, formada em Pedagogia pela UNIRB,
professora da Educação Básica (anos iniciais),
estudante de Letras da UNILAB (Campus Malês),
moradora da comunidade quilombola Monte
Recôncavo, na cidade de São Francisco do Conde – BA. 
Nascida e criada nessa comunidade, sempre foi uma
pessoa interessada pelos estudos, pela vida escolar;
menina sonhadora que queria ter uma profissão e,
assim, poder ajudar os seus pais a terem uma vida
melhor.

Uma pessoa muito tímida que para quebrar esse tabu
se enveredou pela arte teatral. Assim, com alguns
jovens da comunidade criou, no ano de 1999, um grupo
de teatro chamado Cia Cultural Mont’Arte, sendo essa a
responsável pela mobilização acerca da certificação
quilombola (2007) da comunidade junto a Fundação
Cultural Palmares / MINC / Governo Federal. Também
essa CIA foi a responsável pelo desenvolvimento de
projetos sociais, educacionais e culturais nessa
localidade, como, por exemplo, os projetos Fazer com
Arte, Quilombo das Artes, Pontinho de Leitura “Da
Ponta da Língua à Ponta do Lápis”, Biblioteca
Comunitária “Sou Quilombola”, dentre outros.

A sua experiência de vida sempre esteve permeada
pela militância negra de combate o racismo e
intolerância religiosa, bem como a promoção da
equidade étnico-racial. Com isso, buscou uma nova
formação universitária em Letras, visando combater o
racismo linguístico.

Em 2019 iniciou uma pesquisa dentro da comunidade
em que buscou revitalizar a história local através das
narrativas orais dos/as moradores/os mais antigos/as, o
que possibilitou depois de um ano a produção de um
livro intitulado "A gente já nasceu quilombola e não
sabia - Histórias do Monte Recôncavo".

A sua trajetória foi impulsionada, principalmente, pelo
apoio dos seus pais, que mesmo sem terem a
oportunidade de estudar, nunca a deixaram fora da
escola. Dessa forma, sempre viu na escola uma
possibilidade real de ascensão social diante dos
desafios de pertencer à classe popular com maior
vulnerabilidade social.

Quando questionada sobre a representação da
negritude, é categórica: “Nascer negra e vivenciar
todos os dias essa existência é dizer que sou igual a
todo mundo e a quantidade de melanina na minha pele
e a textura do meu cabelo não me faz inferior,

MARICÉLIA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS POR

RUBENS DOS SANTOS CELESTINO
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 nem diferente entre as pessoas no sentido dos direitos humanos, da cidadania. Contudo, a sociedade que é racista,
preconceituosa, colonizadora e machista faz questão de impor essa diferença que nos obriga enquanto sujeito que está
nesse lugar, de lutar o tempo todo para “provar” o nosso lugar de direito, de conquista e de pertencimento enquanto
cidadão”.

Nesse sentido, o crime do racismo sempre impulsionou, como já foi dito, a Maricélia Conceição dos Santos, promover na
sua comunidade ações formativas para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e democrática.

E sobre o seu futuro ressalta: “Eu espero que a educação com a tecnologia favoreça a transformação desses jovens que
crescem em nossa comunidade, possibilitando que se tornem bons profissionais e que ocupem o espaço que são
seus/nossos por direitos”.

A entrevistada nitidamente faz a diferença nos contextos em que está inserida, revisitando inúmeros questionamentos
acerca da condição injusta em que tentam limitar o negro e a negra em nosso país, ou seja, a subalternidade e
invisibilidade.
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MARIVAL BALDOÍNO DE SANTANA

Os poucos brancos são geralmente veranistas (filhos de
pessoas nascidas na comunidade) que foram morar ou
nasceram em Salvador. Marival foi morar em Minas
Gerais, em 1994, onde foi seminarista por 5 anos,
fazendo no mesmo estado sua a graduação (PUC- Minas -
Belo Horizonte) e Especialização (Fac. Católica de
Uberlândia) e Mestrado (UFU – Univ. Federal de
Uberlândia). Em 1999, após decidir sair do seminário, foi
trabalhar como professor de filosofia nas escolas
públicas estaduais. 

Foi professor de Educação Religiosa por mais 10 anos
em Uberlândia, cidade que foi morar a partir de 2000. Lá
atuou como professor de filosofia e Ensino Religioso. Até
esse período, sua atividade ligada à questão étnico-
racial ficou ao largo de outras atividades desenvolvidas,
ou seja, não era vivida com interesse devido. 

Atualmente, mora no interior de São Paulo, na Cidade
de Hortolândia, após ter passado no concurso público
para professor de filosofia no instituto federal de São
Paulo, campus Hortolândia. A tomada de consciência, ou
melhor, a maior integração, interação às problemáticas
relativas à questão racial se tornou mais frequente e
presentes nem sua vida pessoal, profissional e sindical.

Hoje, atua como professor de filosofia, como já disse
anteriormente, no Campus Hortolândia, no IFSP, onde
desenvolve um projeto “Café Filosófico”, no qual trata
de assuntos relacionados com a questão étnico-racial.
Atua também no Coletivo Representatividade do PT,
tendo concorrido com mais quatro companheiros(as) ao
mandato coletivo para o cargo de vereador, experiência
que ainda acalenta suas mentes e corações. Seguem
unidos neste intento.

POR
CINTHYA DE FÁTIMA DO AMARAL CORDOVIL OLIVEIRA

Marival Baldoino de Santana, baiano, filho de mulher e
homem negros. Nasceu em Jiribatuba, distrito de Vera
Cruz, situado na Ilha de Itaparica, comunidade de
pescadores, eminentemente negra. Viveu na
comunidade até os 19 anos.  Sente que a discussão
racial passa ao largo da comunidade. 
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negro é luta! Ser negro é querer ocupar os espaços, aos
quais temos direitos, e que nos foram negados. É ocupar
os nossos lugares de fala. É ocupar os espaços de poder e
assim mudar os rumos desta história, da nossa história.

Para o futuro, seu desejo que está sendo gestado, é o de
estudar a Filosofia Africana e poder contribuir para as
mudanças que merece ver acontecer no nosso país.
"Será poder levar aos meus alunos e alunas um pouco
daquilo que não tive na minha infância e adolescência
no que diz respeito aos conhecimentos e saberes
africanos e afro-brasileiros, sabidamente silenciados,
relegados há segundo plano ao longo da história do
nosso país".

Portanto, espera um futuro de grandes realizações, em
que possa se tornar uma pessoa melhor e inteiramente
disposta à luta pela causa negra. Que profissionalmente
possa ser tido como alguém a ser seguido, no sentido de
alguém que tem como e no horizonte a perspectiva de
construir uma sociedade mais justa e mais solidária,
uma sociedade antirracista, pois não basta não ser
racista, há que se construir, gestar, educar e formar
pessoas antirracistas.

Participa do Movimento Negro de Hortolândia, onde
atua como parte da coordenação, levantando debates e
formulando propostas para elaboração de políticas
públicas, ações educativas, formativas e de
enfrentamento permanente ao racismo. Apesar da
desarticulação atual do movimento, em decorrência da
pandemia por Covid 19 e por falecimento de uma das
ativistas mais aguerridas e líder comunitária/religiosa
importante na cidade de Hortolândia-SP, Mãe
Eleonora(Mãe Doné) em 2021, acredita que o
Movimento Negro de Hortolândia, voltará a trabalhar
as questões a que se propõe para contribuir
eficazmente para ocorrer a justiça social em todas as
esferas da sociedade.

Estão construindo uma perspectiva de um
doutoramento na área de Filosofia Africana. Algo em
construção. Algo que exigirá um empenho e dedicação
por ser uma área nova e fascinante. Pretende estudar a
questão de tal filosofia, apontando e debatendo as
perspectivas Decolonial e Pan-Africanista. Que pontos
divergentes e confluentes podem encontrar em ambas
as perspectivas e abordagens sócio-filosófico-cultural-
raciais para se entender as construções hegemônicas
que inviabilizam e silenciam os conhecimentos e
saberes negros na sociedade brasileira.

Quanto à sua trajetória, crê que o fator principal é o
próprio fato de ser negro, nascido numa comunidade
de negros e pobres. Entender o porquê nós, os negros e
negras, somos pobres e vivemos sobre condições
muitas vezes desumanas. Entender o porquê das
desigualdades sociais e raciais existentes me gera uma
grande indignação, uma revolta. Entender o porquê
corpos negros são abatidos pelo simples fato de serem
negros. 

Mudar tal situação é a motivação de sua trajetória.

Para ele, ser negro significa a afirmação de um povo
forte. Significa a resistência diante das intempéries da
vida. 

Significa exaltar e, mais que exaltar, viver a
experiência de nossas ancestralidades, seus saberes,
seus conhecimentos, suas vitórias e suas vivências. Ser 104



Mestre DEBA é pai de Ana Cleide, da comunidade
quilombola do RN, nascido em 10 de maio de 1950, 
 ativista do movimento negro. Faz parte do movimento
de sindicato rural, contribui muito no que diz respeito
à cultura social da comunidade em que está inserido,
fazendo parte dos debates na roda de cultura popular.
Sua filha, Cleide, em breve escreverá toda a sua história
e trajetória, como forma de uma preservação de
saberes popular de sua ancestralidade.

Mestre Deba foi homenageado em 2021, ganhando da
governadora do RN a comenda Jatobá 2021.

Atua no espaço da cultura popular, lutando pela
valorização da identidade dos saberes e práticas da
nossa cultura afro-brasileira e fomentado o
pertencimento da nossa tradição, trabalhando nesse
espaço questões étnico-raciais, fortalecendo as vozes da
experiência da sua oralidade, preservando o histórico
das práticas e saberes herdados dos mais velhos, dando
visibilidade às trocas de experiência, e passando as
práticas socioculturais para as futuras geração. 

Mestre Deba afirma que um dos pontos centrais que
determinaram sua trajetória até a atualidade, foi a sua
participação contínua em movimentos sociais, tais
como: movimento sindical rural, movimento de cultura
popular, trabalho voluntários na comunidade
quilombola, etc.  

"Tudo isso contribuiu muito para minha trajetória que
está ligada à luta do movimento negro, e ainda pelo
fortalecimento do pertencimento étnico-racial por
implantação de políticas públicas, para que o histórico
da etnicidade possa ser preservado".

Ser negro para ele representa ter resistência e lutar
pela incorporação das políticas públicas de promoção
da igualdade racial, que trabalham para diminuir as
desigualdades. Ser negro, foi a resistência dos
movimentos sociais para que povos negros tenham,
hoje, mais liberdade de expressão de suas verdadeiras
identidades, através de suas manifestações culturais.

Afirma, ainda, que o remanescente de quilombo lute
pelas políticas de educação das relações étnico-raciais
no âmbito da universidade pública, com a participação
e interesse de todos que ali atuam e que trabalham na
perspectiva de atividade, como, por exemplo, criação
de editais específicos para os afrodescentes.

Para seu futuro, espera que o futuro da sua filha Cleide,
enquanto quilombola, possa estar nos espaços do
mercado do trabalho, quebrando a barreira da
desigualdade, trabalhando no meio social e dando
visibilidade ao seu futuro. 

"Preservo minha identidade com muita dedicação,
Somos afrodescentes com amor pé no chão. 
Lutamos por melhoria e mais educação". 

(Ana Cleide).

(MESTRE DEBA)
JOSÉ VICENTE BERNARDO

POR
ANA CLEIDE COSTA BERNARDO
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POR
GENIS ALVES PEREIRA DE LIMA

 
 
 

NEIDE FRANCISCA DOS SANTOS

Neide é professora. Sua trajetória começou aos  11 anos, época em que começou a trabalhar de doméstica após a escola.
Aos 18 anos terminou o ensino médio e iniciou o curso de contabilidade. Atualmente, é formada também em
Biblioteconomia, possuindo duas pós-graduações em Ensino Especial, e uma pós em Educação de Jovens e Adultos.

Atua, há 10 anos, como professora do Ensino Fundamental 1.

Neide afirma ter muito orgulho de ser negra, ainda que perceba o preconceito em vários locais e em várias situações do
dia a dia, intermédio de brincadeiras em seu espaço de trabalho e atitudes como, por exemplo, os professores
terminarem de tomar o café e a entrega a xícara.

Socialmente espera uma sociedade mais humana e fraterna, onde todos se respeitem e que os Negros tenham mais
oportunidades, que sejam mais respeitados na sociedade e tenham seus direitos igualmente respeitados.
Profissionalmente, espero que os professores sejam mais valorizados, tanto no respeito, quanto no financeiro. Pretende
fazer mestrado e continuar trabalhando nessa área da Educação, para a qual se formou e busca sempre se qualificar.

"Hoje vejo que o ser humano anda muito egoísta, nessa profissão que estou vejo o quanto a maioria dos professores entra
numa competição querendo ser melhor que o outro".
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Neuza Maria Pereira Lima, 75 anos, Escrevente Técnico
Judiciário aposentada de Araras/SP. Nascida em Araras,
Interior Paulista, foi para a Capital Paulista aos 13 anos,
já com alguns fatos vividos que a despertavam para a
questão da Discriminação Racial desde a Infância. Aos
18 anos filiou-se ao MDB, onde tomou conhecimento
sobre a possibilidade de viver num país democrático,
em que pese toda a nossa pluralidade de diversidade
cultural.

NEUZA MARIA PEREIRA LIMA

Na medida que foi trabalhando, estudando,
pesquisando e conhecendo outros(as) ativistas
negros(as), em 1978, através da atuação no
MNU/Movimento Negro Unificado na Capital Paulista,
participou então do marcante e vitorioso 27 de
julho/Manifesto a Zumbi dos Palmares na Escadaria do
Teatro Municipal de São Paulo. Em pouco tempo foi
entendendo melhor e optando por buscar compreender
as vias possíveis, participando em grupos sociais de
Negros(as) que dialogavam sobre os problemas do
racismo, mas que buscavam soluções através da
participação por vias institucionais. Participou na
Câmara Municipal de São Paulo, da Comissão da Dra.
Eunice Aparecida de Jesus Prudente, Prof. Dr. Eduardo
Oliveira e Dra. Orlanda Campos, na construção de Ante-
Projeto de Lei que no seu art. 1º criminalizou a
discriminação racial, revogando assim a antiga Lei
Afonso Arinos.

Em 1984 foi conselheira na Fundação do CPDCN/SP
(Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra do Estado de São Paulo), primeiro
órgão institucional oficial do Estado, que, conforme
afirma, era específico para encaminhamento de
questões reparatórias e de Políticas Públicas para a
igualdade racial no Brasil.

Neuza relata que a sua atuação na Capital foi
determinante para retornar, em 1991, a Araras, sua
Cidade Natal, participando então da Criação do
Conselho Municipal, onde atualmente mantém o Acafro
Araras/SP, acervo dessa trajetória, com fotos e símbolos
significativos de vários projetos executados no
Município. Neuza é referência no município e no Estado
no que concerne a políticas públicas para a comunidade
Negra, onde acompanha e realizam trabalhos étnicos-
raciais e de gênero. 

POR
PÉROLA MONTEIRO DOS SANTOS QUINTILIANO

 

Daí para a Militância Negra foi tudo rápido devido à
Dinâmica Social que à época apontava para a ditadura,
como forma repressiva de qualquer tipo de expressão
e/ou Manifestação Social.

107



A capoterapia surgiu em Brasília/DF nos Anos 90 através
do Instituto Ladainha, atualmente IBC/Instituto
Brasileiro de Capoterapia/DF. Criada e dirigida
nacionalmente pelo Mestre de Capoeira Gilvan Alves de
Andrade. Advinda da capoeira, a capoterapia tem como
símbolo o Bberimbau/pandeiro e seus instrumentos
naturais.

Desenvolve-se de maneira lúdica com cantos, cirandas e
brincadeiras de roda, que remeta a lembranças da
infância e adolescência. É considerada e incluída como
PICs (Prática Integrativa Complementar de Saúde)
inserida no SUS no Distrito Federal, o que, conforme
afirma, deverá ser seguido por outros estados realmente
interessados na educação, cultura e saúde,
especialmente no envelhecimento, visto que durante e
pós o período pandêmico, muitas pessoas foram
acometidas de depressão e outros males consequentes
do isolamento. 

No entanto, a capoterapia virtual, conduzida pelo
IBC/DF e Capoterapeutas de Norte a Sul, socorreram
principalmente os idosos(as) através dos vários
programas desenvolvidos justamente pelo poder
ressocializador, integrativo e equilibrador do
envelhecimento da capoterapia.

Neuza fala sobre o processo de cura no caso dela com a
Capoterapia: "Curvei-me a esse milagre terapêutico em
2017, que me salvou de 99 quilos de depressão, 598 de
diabete, labirintite total e usando uma bengala. Por
orientações do próprio Mestre Gilvan, fiz o Curso EAD,
tornando-me capoterapeuta, atualmente Integrada na
"Equipe Araras/SP de Capoterapia, o que agradeço a
Oxalá/Deus e a todas as pessoas que me conduziram a
essa ressocialização que me preparou para enfrentar o
envelhecimento com saúde física e mental para
continuar sendo essa mulher preta com muita... muita
autoestima. Agradecida, axé professora Perola
Monteiro dos Santos Quintiliano".

Participou ativamente da capoeira quando surgiu. "A
capoeira é brasileira e todos(as) no Brasil, reconhecida
desde 2014 pela ONU, ou seja, internacionalmente,
como "Patrimônio Cultural da Humanidade" pelo
significado como Arte marcial, Histórico Cultural e
Educação Física de Autodefesa".

Ainda nos explica que no Brasil a Capoeira tem um
histórico importante durante o Período Escravocrata
como "Único Instrumento de Defesa dos(as)
Escravizados"; no Pós-Abolição da Escravidão, tornou-
se Roda de Cantos, Dança e uma das maiores
Manifestações (Regionais) Populares e Festivas dos
Negros(as) Libertos, no entanto, foi logo proibida por
Lei, num processo perverso da discriminação racial,
que até agora é manifesta. Tradicional na Bahia com a
migração negra, tornou-se popularmente conhecida em
todos os estados brasileiros, e em que pese a
discriminação étnico- racial, atualmente considerando-
se suas múltiplas faces de benefícios na educação e
para a saúde física e mental, além de sua
Imaterialidade Histórica estar inserida, pela Lei
10.639/03, no Currículo Escolar e Estudos Pedagógicos
em todos os níveis. 

Neuza também estuda e conhece muito o papel da
capoterapia na vida da pessoa.
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NILDES BOMFIM
POR

ELZA MARIA SILVA OLIVEIRA
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Nildes Bomfim, integrante do Grupo Espermacete de
Barra do Pojuca - Camaçari(BA), é filha e neta de
sambadoras, nascida no município de Mata de São
João(BA), e há mais de trinta anos radicada na
localidade de Barra do Pojuca, município de Camaçari
(BA). Anatanildes Bomfim não teve pai para criá-la e só
lembra da vida, desde muito pequena, trabalhando
para ajudar a mãe no sustento e sempre na cultura,
Samba de Roda e Trançado de Palha.



Tem participado nos últimos meses de shows da
Banda Afrocidade, de Erick Manzone e muito mais...

Hoje, aos 61 anos, D. Nildes ainda mantém a
esperança de que através da cultura preta herdada,
um dia o povo negro possa de fato ser reconhecido e
valorizado como merece. Axé!

Quarta geração de sambadores, deu continuidade ao
samba de roda iniciado por seu avô, e há muitos anos
ocupou um box no Centro de Abastecimento de Barra
do Pojuca, como sede do Grupo Espemacete de Samba
de Roda, onde aos finais de semana e feriados ensaia as
novas gerações de sambadoras e percussionistas, até
que se cumpra a promessa de construção do Centro
Cultural e Biblioteca da localidade.

Com o falecimento do avô, mãe e prima, se sentiu no
dever de dar seguimento ao trabalho desenvolvido por
eles, que tiveram imensa importância em sua trajetória
por ser a quarta gestora...“segurando esse bastão...” e já
preparando a filha Mileide, percussionista das boas,
para ocupar a sua sucessão.

Mulher negra com três filhos para educar e sustentar,
sempre acreditou na resistência e na força dos
ancestrais para se manter firme diante das dificuldades
e jamais duvidou da qualidade de seu trabalho social e
cultural.

Através da valorização cultural das raízes ancestrais,
pelo samba de roda, NILDES BOMFIM ensina a dezenas
de meninas, meninos, adolescentes e jovens de Barra
do Pojuca a manutenção da autoestima; a distância de
situações de risco; a valorização dos ensinamentos
ancestrais e, até, garantido a manutenção deles na
escola, com os ganhos obtidos nos shows realizados no
litoral Norte da Bahia, em Salvador, Guarajuba, Praia
do Forte, Imbassaí e outras.
Além do Samba de Roda, com os cachês obtidos,
mantém o Terno de Reis - desfila todo 6 de janeiro; a
quadrilha de São João - com apresentação na noite de
23 de junho; e o encontro de Trançado de Palha com
samba - que acontece em 2 de dezembro, Dia do Samba,
nos últimos sete anos, com um hiato imposto pela
pandemia.

Nessa trajetória, o trabalho de Nildes foi descoberto
pelo poeta cordelista Mestre Bule-Bule e a seu convite o
Grupo Espermacete participou da gravação de DVD e
de vários shows no Rio de Janeiro, Brasília, Porto
Alegre, tocando com nomes como Gilberto Gil, Beth
Carvalho e Mariene de Castro, dentre outros. 

110



Nívia Luz, uma mulher negra, criada em uma
comunidade chamada Pirajá, na cidade de Salvador,
que teve sua avó como pessoa responsável pela sua
formação e cuidado. Foi estudante em escolas públicas
e graduou-se e especializou-se. 

Atualmente atua na gestão do Instituto Oya, uma
organização social fundada em 1994, no bairro de
Pirajá, que proporcionava a comunidade ações
socioculturais e educativas. Ao longo dos anos de
existência do Instituto, o trabalho foi se delineando
conforme as demandas mais urgentes da comunidade,
a educação virou prioridade. Assim, atualmente, a
pedagogia do Oya, tem se tornado reconhecida e
respaldada no fortalecimento e combate ao racismo,
sobretudo na esfera educacional. 

Sua missão, é a de transformar vidas a partir de uma
educação antirracista e de qualidade para crianças e
adolescentes egressos da rede pública de ensino. O
projeto abriga o "Oya Educa" que tem na sua base a
educação para estudantes cursando o ensino médio e
pré- vestibulandos, ambos no contra turno escolar.

Nívia ainda nos conta que a família e o direcionamento
que recebeu, constituíram-se como determinantes em
sua trajetória. "Uma base forte nos sustenta e promove
sempre. Ter tido a oportunidade de ser educada por
uma matriarca como mãe, Santinha de Oya, foi sem
dúvida o divisor de águas para que pudesse me
construir e crescer".

Para ela, ser negro no Brasil e no mundo é reafirmar o
seu direito de existir. É saber que os obstáculos estarão
sempre no caminho, mas cada vitória se torna coletiva
e vai contribuindo na decisão e melhora da vida de
outro com pouca ou nenhuma oportunidade. Ser negro
é existir e afirmar perante uma sociedade o seu.

Para o futuro, espera equidade nos direitos e
oportunidade, que haja crescimento e valorização do
meu trabalho e das bandeiras que carrego. Deseja uma
sociedade humanizada em que pessoas como ela
possam ter os direitos assegurados, assim como
qualidade de vida.

NIVIA LUZIA SILVA DE SANTANA
POR

GABRIELA SILVA DE JESUS 
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 É universitário, discente do curso de licenciatura em
Educação Física, campus Ituiutaba, e atua na área da
musculação, como estagiário. Desenvolveu
pesquisas dentro da área da congada, sobre técnicas
e movimentos corporais, especificamente em grupos
de Moçambique. 

Dentro da congada, atua na parte de percussão, na
parte do fundo, sendo responsável pelo ritmo,
cadência, mantendo o padrão uniforme e harmônico
da parte instrumental do terno. Atua dentro da
pantalona, ao qual é responsável e capitão.

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA E
SILVA

POR
ANA CAROLINA MENDES RAFAEL

Pedro Henrique é natural de Ituiutaba/MG, e sua
trajetória dentro da congada, originou a partir da
criação de seu bisavô, crescendo dentro de congada.
Como é da família do criador, confraria (nome técnico),
tem uma responsabilidade maior, visto que o grupo é
parte de uma herança, que carrega dentro de sua
família. Assim, afirma que sua trajetória se deve ao fato
de ter nascido dentro de um terno, e por isso,
desenvolveu todas as habilidades para participar de
um grupo, ou se tornar capitão. Dança, canta e toca
todos os instrumentos de Moçambique.
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No contexto da Educação Física, sempre gostou dos esportes e de competir, sendo medalhista em muitos esportes. 
No decorrer do curso, descobriu que sua paixão é educar, principalmente na área infantil. "Sempre fui apaixonado na
área da Educação Física, mas quando entrei para o curso, tudo despertou, e hoje, me vejo e me encontro como
professor". Nos revela, ainda, que o que lhe move dentro da congada, é o fato de estar inserido dentro de um grupo e
servir como referência a outras pessoas, assim como o fato de preservar e cultuar a sua ancestralidade. "Tenho que
valorizar a minha família carnal e ao meu grupo, além de ser a única lembrança de meu bisavô e avô". 

Afirma que ser negro não é simplesmente ter a cor, mas também se entender e reconhecer como negro, além de traços
físicos, se identificar e se valorizar, e ter orgulho, porque ser negro é sinal de força e resistência, pois sobrevier a toda
história escravista ao qual o Brasil foi construído, é sinal de muita força. Considera importante reconhecer e respeitar
toda herança e cultura pertencente aos povos negros. 

Dentro da Educação Física, pretende desenvolver algum projeto relacionado ao esporte, ou trabalhar como professor na
área, com crianças da educação infantil. No âmbito social, gosta muito das abordagens relacionados ao voluntariado,
estando sempre participando e contribuindo com os grupos e instituições da sua cidade. 

"Gostaria de ensinar e apresentar a congada à população, aos grupos de crianças negras da cidade. Acho importante
ensinar e mostrar que existimos". 
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POR
RODRIGO COSME DOS SANTOS
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Rafael Odrus, do sexo masculino, é o primeiro grafiteiro surdo e negro do Brasil. O nome artístico é um
anagrama da condição que carrega desde que nasceu. Conhecido no Distrito Federal pela arte urbana, é pai
de cinco filhos e nasceu com surdez bilateral profunda, ou seja, nunca ouviu completamente.

Não completou o ensino médio por conta de dificuldades na comunicação. Atualmente, além dos trabalhos
com a arte urbana, atua na Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe),
documentando e arquivando processos. "Sofri muito preconceito desde a infância por ser negro, pobre e
surdo”, conta. “Demorei para aprender libras. Estudei numa escola onde queriam que eu aprendesse a
falar". 

Ficava sozinho, não brincava com outras crianças. Lembra que chorava muito por não ter amigos e outras
crianças para brincar, sentia muita falta de sua mãe. Algumas coisas aprendeu pela dor. “Ainda há
preconceito com o grafite. Muitos não conhecem e discriminam porque é uma arte periférica. As crianças
precisam aprender a arte urbana e nas escolas, conhecer o lugar em que vivem”, pontua. O grafite é
caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos e pela crítica social indireta. “Minha emoção e
inspiração para pintar as ruas vem de tudo que vivi. Sou negro e cresci na periferia. Senti na pele todas as
dores de ser preto, pobre e surdo. Me sinto muito feliz em ver a cidade que moro toda colorida, cheia de
vida e histórias nas paredes.”, diz. 
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Maranhão, Raimundo da Costa Sá soldador e Ferreiro, é
um morador do bairro de Belém no Barreiro, nasceu
em Pinheiros, no Interior de São Luiz- Maranhão, em
1949, estando hoje com 73 anos. 

Ele possui um casal de filhos, com três netos, e é
atualmente separado. Uma pessoa de grande
relevância na rua do Cajú, referência na solda. É preto,
trabalhador e muito fervoroso e amigo de todos.

RAIMUNDO DA COSTA SÁ

RAIMUNDO DA COSTA SÁ

O espaço que ele atua é na própria comunidade do
Barreiro com seus trabalhos assim diz ele afirma: 

“[...] Atuei ajudando a construir a comunidade fazendo a
fundação da capela da comunidade da Cajú, fazendo
trabalhos para a mesma no meu ofício e colaborando
em tudo que podia e até hoje [...]”

A importância para ele para chegar até aqui foi o
trabalho feito na comunidade, na construção na capela
da Cajú. Assim, ele afirma que seus pais o ensinaram e, 
 tendo os mesmos falecido há muito tempo, teve de vir
para Belém quando bem jovem. Ele, ainda nos conta que
a sua cor nunca lhe foi uma dificuldade, pois ele sempre
trabalhou no ofício que aprendeu, alegando que foi
ótimo trabalhar no seu bairro de origem de juventude-
comunidade do Barreiro.

Ele espera que no futuro as pessoas possam ser todas
comprometidas consigo mesmas em aprendizagens, que
possam ter um ofício e engajamento em comunidades
fazendo trabalhos voluntários também e assim, tenham
caráter e sejam responsáveis, pois, hoje é muito difícil
encontrar pessoas comprometidas com serviços sociais
sérios e que realmente queiram fazer essas atividades
nas comunidades.

Na parte final de sua entrevista, desabafou que foi
muito bem recebido por todos na comunidade, inclusive
pelo padre gestor da época que o chamava sempre para
os seus trabalhos. Nunca lhe cobrou, nenhum valor, pois
o que lhe era mais gratificante sempre foi ajudar e doar
um pouco de seu tempo, para as causas sociais de sua
comunidade.

POR 
FERNANDA DE ABREU LUCENA VIANA
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POR
ELSA ELAINE PAJARO DALBELO TAPXURE
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Raquel Beatriz Dias de Oliveira, 53 anos, professora concursada na Rede Municipal de Uberaba desde 2007
e mãe. Iniciou sua trajetória profissional na EPAMIG como estagiária e após o termino do estágio, foi
contratada por uma empresa terceirizada e trabalhou na Estação Meteorológica de Uberaba por 6 anos.
Após este período, e já graduada em licenciatura plena em Geografia, entrou para a área educacional e
nunca mais saiu. 

Dentro do município, já atuou em três unidades escolares diferentes como docente, já esteve na secretaria
de educação como assessora pedagógica. Já ficou cedida a uma instituição filantrópica, e de 2015 até o ano
de 2021 esteve na gestão de uma unidade escolar. Foi presidente do FUNDEB de 2018 até março de 2021.
Portanto, se considera uma pessoa esforçada que agarrou as oportunidades e tentou fazer o melhor que
podia dentro das condições que tinha. Atualmente está exercendo a docência na E.M. Uberaba, ministrando
Geografia nas turmas de 6.º e 7.º anos. A escola é referência no município e possui um universo de 1700
alunos. 

Sempre existe algo que nos impulsiona a caminhada. No seu caso, veio de uma família com poucos recursos
financeiros, e deter conhecimento era a forma que encontrou de enfrentar as barreiras e os obstáculos. E
isso é muito mais amplo quando a família tem pouco, ainda mais quando essa família é o retrato vivo da
família brasileira. Ser negra e professora no atual cenário brasileiro, para ela, é um ato de resistência.
Ainda mais em um país que mesmo sendo miscigenado, carrega o racismo em sua base estrutural.

Espera para o futuro uma velhice digna e com qualidade de vida. Anseia por uma sociedade menos
excludente e que a participação das pessoas negras na sociedade seja tão expressiva ao ponto de parecer
normal (porque é).  O racismo velado é, para ela, o mais forte e o mais cruel. 
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Hoje, a escola, o Colégio Educar, continua uma escola
aberta a essas crianças e também adolescentes com
diversas necessidades, típicos e atípicos,
desenvolvendo trabalhos dentro da comunidade
escolar e fora dela também.

Para Régia, ser negro significa resistência, pois as
pessoas estão cada vez mais camufladas, querendo
aparentar coisas que não são, apesar de a mistura
étnica ser muito forte. Denominar-se negro é resistir ao
comércio, às desigualdades, à opressão. Régia espera
que no futuro seus filhos e seus alunos possam ter essa
consciência de que as pessoas são iguais, independente
da cor, que elas precisam ter oportunidades
igualmente, que elas possam desenvolver trabalhos
também igualitários, quebrando essa força hegemônica
dos ricos, brancos e das pessoas que estão no poder,
fazendo de tudo por manter seus privilégios.

“As oportunidades são poucas, temos que lutar
sempre. Enquanto não aceitarmos a nossa Negritude
de verdade, continuaremos sendo oprimidos. Por essa
negação de raça, de cor, é que o branco supera.”,
afirma ela.

RÉGIA PEREIRA POR
DANYELLE RIBEIRO VASCONCELOS

 
 
 
 

Seu nome de batismo é Regilândia, mas ela não se
identificava por esse nome, assumindo aos 15 ser
chamada por Régia. É a primogênita dos três filhos do
Seu João, homem branco, e da Dona Iolanda, mulher
negra. 

Apesar de a família materna ser de pessoas negras,
descendentes de negros escravizados e índios, a
maioria não se identifica com a cor. Alisam o cabelo,
valorizam sempre a cultura branca e as pessoas
brancas, além de sentirem vergonha da cor que tem.
Para Régia, ser negro está além da cor da pele, o cabelo
é uma das maiores representatividades da pessoa afro,
das pessoas negras. 

No entanto, seguia o mesmo costume da família de
alisar o cabelo. Com esse incômodo dentro de si,
permitiu-se, então, passar pela transição, aquela que
outrora alcunhou seu próprio nome, desta vez assumiu
sua própria negritude através dos cachos.

Advinda de uma família de muitas mulheres, primas,
tias, mãe e avós, 12 no total, tem em seu sangue a força
vital de todas elas. Trabalhou desde sempre e aos 14
anos decidiu ser professora.

Cursou o pedagógico, graduou-se em pedagogia,
habilitando-se em licenciatura em História e Geografia,
onde despertou ainda mais o desejo e o interesse em
conhecer e pesquisar mais sobre as raízes do nosso
país, principalmente do nosso Ceará. Lecionou nas
diversas modalidades da educação básica, e também
nas redes estadual e municipal de ensino. 

Aos 21 anos, casou-se, teve uma filha que nasceu com
uma deficiência física. Quando a menina chegou à
idade escolar, Régia sentiu a necessidade de abrir uma
escola de educação infantil. Com isso, foi agregando
outras crianças que tinham algumas necessidades
diferentes, físicas ou psicológicas. 
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através do convite do prof. Henrique Cunha, aula no
Programa de Pós-Graduação de Educação da UFC.
Atualmente iniciou um diálogo com o Ministério
Público do Trabalho (MPT), a convite deste, na linha
das políticas afirmativas no que se refere ao
acompanhamento dos discentes egressos cotistas. 

Pensa que sua mãe foi o primeiro determinante em
sua trajetória, depois a relação com o contexto sócio-
racial que atravessa por ela, na rua, na escola, na
universidade, no não acesso aos espaços. Angústias
instigadas pelas relações existenciais. Destaca
também pessoas de grande relevância que cruzaram
seu caminho, que são muitas, junta a tudo isso o
desejo de contribuir de alguma forma para
reorganização da estrutura elaborada. 

REGINALDO FERREIRA DOMINGOS
POR

ROSÁLIA FELIPE DA SILVA
 
 
 

Homem negro, filho de doméstica, mulher negra.
Ingressou tardiamente no ensino, estudou em escolas
públicas, fez parte do movimento negro, logo, após,
ingressou na graduação, no curso de História pela
URCA, mestrado e doutoramento em Educação, na UFC.
Atua desde a graduação em temas relativos às relações
étnico-raciais. 

Desde 2005 atua na educação. Entre os anos de 2006 e
2016, na Educação Básica (ensino fundamental, maior
parte do tempo, e Ensino Médio). Em 2010 iniciou
atuação no Ensino Superior (Pós-Graduação lato sensu)
na Escola de Gestores (EAD/UFC). No ano de 2012
ingressou, por meio de concurso público, como
professor substituto na Universidade Regional do Cariri
(URCA), ficando até 2016, por outro processo seletivo.
Em 2017 entrou na Universidade Federal do Cariri
(UFCA) onde atua até os dias atuais. Continua seguindo
na linha das questões étnico-raciais, atuando em outras
frentes como projetos de pesquisa, cultura, extensão;
produções bibliográficas; organização de congressos;
implementação das Bancas de Heteroidentificação
(cotas negro) na UFCA e URCA; na Pró-Reitoria de
Cultura com a discussão da curricularização da
Cultura. Na UFCA tem defendido políticas afirmativas,
acesso e permanência, participa do GT de políticas
afirmativas para as Pós-Graduações strito senso da
UFCA. É parte dos representantes dentro do Conselho
Superior (CONSUNI) da UFCA e da Câmara Acadêmica,
levando como pauta os temas das políticas afirmativas
para todos os setores da universidade, graduação,
concursos, reestruturação de forma atender a
diversidade racial. Atua na (re)elaboração dos
currículos de licenciaturas do Instituto de Formação de
Educadores (IFE) para inserir disciplinas relativas às
questões étnico-raciais. Cria disciplinas livres voltadas
ao público da UFCA e a comunidade externa. Está
também no Programação de Pós-Graduação
ProfHistória (UFRJ/URCA). Anteriormente ministrou, 
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Para ele, a representação do que é ser negro na atualidade é uma discussão ampla e complexa, pois tem uma relação
direta com o racismo estrutural que elabora perspectivas diferentes entre o ser negro para o negro, e o ser negra para o
não negro. 

Sobre o futuro, social e profissionalmente, afirma "Sempre esperamos uma sociedade mais justa e inclusiva para
respeitar a diversidade. Minha perspectiva profissional está atrelada a essa lógica da mudança, mudança na
estrutura sócio-racial". Nos diz ainda que precisamos refletir as conquistas/políticas afirmativas e avaliá-las na busca
de fazer novos planejamentos acerca dos avanços, sócio, racial e economicamente no referente às populações negras
no Brasil e no mundo. 
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RENATO UBIRAJARA DOS SANTOS
BOTÃO

É professor de Filosofia, mas atualmente trabalha no
Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 4 na
formação de professores, sendo o responsável pela
articulação dos Grêmios Estudantis das 77 escolas dessa
regional. É integrante de um grupo de pesquisa da
UNIFESP sobre o mapeamento de terreiros da nação
Angola-congo na cidade de São Paulo. 

Afirma que o fato mais determinante em sua vida foi o
gosto pela leitura que desenvolveu desde cedo, assim
como o incentivo, sobretudo, de sua minha mãe para
que continuasse os estudos. 
 
Para ele, ser negro atualmente significa continuar a
denunciar as injustiças contra o seu povo e,
simultaneamente, incentivar os/os jovens pretos e
indígenas de que eles/elas podem sonhar com um futuro
mais seguro. 

Socialmente, espera ver a nossa sociedade menos
machista e racista, o que ajudaria muito o
desenvolvimento do país. Espera que nosso país possa
eleger um governante que, de fato, atue em prol da
maioria pobre. Profissionalmente, espera poder prestar
e terminar o doutorado. "Ainda tenho o sonho de dar
aula na universidade". 
 
Termina sua entrevista dizendo que gostaria de
agradecer por poder vivenciar as grandes
transformações, pela qual o mundo está passando.

POR
PRISCILA LOURENÇO SOARES SANTOS

Homem gay de 49 anos, possui seis irmãos (04 homens e
02 mulheres). Sua mãe se chama Helena, com 73 anos, e
seu pai se chama Geraldo, 84 anos, ambos vivos e bem
de saúde para idade deles. Após ser ajudante de
estamparia, office boy e auxiliar de cobrança, Renato
foi cursar Filosofia na UNESP, campus de Marília, com
26 anos, o que o ajudou muito na escolha do curso. Ao
terminar a graduação, prestou o mestrado e defendeu
sua dissertação em 2007 sobre o tema da
reafricanização dos terreiros de candomblé da nação
Angola em São Paulo. Em 2006 já lecionava em escolas
públicas. Em 2012 efetivou-se e logo fui trabalhar na
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC-
SP) com políticas públicas educacionais voltadas para a
Educação Escolar Quilombola (EEQ) e Educação para as
Relações Étnico-Raciais (ERER). Atualmente trabalha
na Diretoria de Ensino Região Leste 4. 
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POR
 ZARENE DA SILVA XAVIER
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 Iniciou sua carreira profissional no fim dos anos 70 como professora leiga no MOBRAL (Movimento
Brasileiro de Educação) e na década seguinte concluiu o Magistério na pequena comunidade de Segredo de
Souto Soares, Bahia. Em 2001 concluiu o curso de Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e
em 2012 a Especialização em História da Cultura Afro-Brasileira pela Faculdade Católica de Anápolis. Após
6 anos afastada da sala de aula em decorrência de sua aposentadoria, retornou a convite da Secretaria
Municipal de Educação como professora do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Atualmente é voluntária
na escola Municipal Rui Barbosa (Comunidade de Aprendizagem).

Sua escolha pela profissão se deu como realização de um sonho seu e de seus pais que a incentivaram e
deram todo apoio, diante disso ela não deixou que as más influências a deixassem desistir de estudar. 
 Apesar de ouvir falas pejorativas de pessoas, inclusive negras, que a julgavam por vê-la andar com pessoas
brancas e chegavam a afirmar que ela “estava envergonhando a raça (negra)”, fato que a decepcionava
uma vez que era de onde ela esperava força e incentivo. Hoje ela tenta fazer o contrário e luta por
igualdade de direitos.

A professora relata que foi no curso de Pedagogia que encontrou mais conhecimentos para lidar com as
questões raciais em sala de aula e pode também expandir para a comunidade. Em sua trajetória, sempre
tentou reconhecer o direito que todos têm de serem respeitados a despeito de todas as diferenças
fenotípicas, porém só o conhecimento pertencente ao senso comum não era suficiente para lidar com as
situações de desrespeito e discriminação que costumadamente presenciava e/ou era vítima. Seu ativismo,
parte, portanto, da crença de que a educação é capaz de educar e reeducar e de que, participar de
ambientes educacionais é, portanto, de suma importância. 
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ROSÁLIA CARRILHO DANTAS
SILVA POR

PAULA LORENA C. A. DA CRUZ

Rosália Carrilho Dantas Silva, 50 anos, é a sétima de um
total de nove filhos, nascida, criada e reside na praia da
Redinha, localizada no litoral norte do município do
Natal-RN. Filha de pais negros e analfabetos. 

Estudou toda a sua educação na rede pública, na qual
cursou duas modalidades de 2º grau, a saber: Patologia
Clínica e Magistério, este último cursado no turno
noturno. Foi a primeira da família a realizar um curso
superior, sendo formada em História (bacharelado e
Licenciatura), o qual cursou durante o turno noturno,
pois durante o dia trabalhava.

Hoje, atua lecionando História na rede básica de ensino
do município do Natal. Trabalha nas zonas norte e leste
da cidade. Desenvolve seu trabalho por meio de
conteúdos históricos voltados para uma educação
antirracista, buscando desconstruir conceitos racistas,
bem como dar lugar e fala à História dos ancestrais
escravizados da África na nossa sociedade.   

Ao ser perguntada se existe algo importante que
determinou a sua trajetória para chegar até aqui, ou
seja, até a consciência de atuar numa perspectiva
antirracista, a professora Rosália explicitou que o fato
de sua vida ter sido afetada pela falta de igualdade de
direitos e oportunidades, levou-a a buscar lutar por
uma sociedade antirracista.

Na compreensão da professora Rosália, ser negro hoje
na nossa sociedade: “é travar uma luta todas as horas
de todos os dias. É se equilibrar entre a vida e a morte
violenta que nos cerca, entre o racismo e
empoderamento. Ser negro é gritar a todo instante para
ser ouvido.”

Diante da realidade atual, a entrevistada, afirma que a
Luta é grande e que estamos vivendo tempos
literalmente obscuros quando se fala de negros. 
 Contudo, a respeito do futuro nas dimensões sociais e
profissionais compreende que socialmente é preciso
resistir e lutar para conquistar séculos de opressão.
Profissionalmente, deseja que as leis que regem a
educação pública resista e que tenhamos dignidade,
condições de trabalho, valorização e respeito aos
educadores. 122



Seu nome é Sara da Silva Pereira, tem 50 anos, é uma
mulher negra, mãe, esposa, filha, irmã. Professora há
mais de 30 anos, atualmente, está a frente do
Departamento de Educação Infantil da Secretaria
Municipal de Educação de São José dos Pinhais. Ela é
doutoranda pela Universidade Federal do Paraná e faz
parte do NEABI UFAC, desenvolvendo projetos como o
Pérolas Negras e pesquisando pessoas negras
importantes da história e foram invisibilizadas.

Atua em um espaço majoritariamente branco, uma vez
que a maioria da população desse município assim se
declara. Inclusive, o município é divido em Colônias e
ela vive na Colônia Rio Grande. Isso diz muito sobre
esse espaço. Estar em um cargo de gestão tem sido
desafiador, mas também uma oportunidade de colocar
em prática tudo aquilo que acredita, lutando pela
qualidade da educação.

Destaca que o estudo foi algo importante que
determinou sua trajetória, acreditando que a mudança
de vida veio por meio da educação. Os estudos
possibilitaram boas colocações em concursos públicos,
oportunidade de ganhos maiores, conhecimento em
sua área de atuação, destaque pessoal e profissional.

Para ela, ser negra é um posicionamento político, de
identificação com a resistência e de necessidade de
reconhecimento da luta e da trajetória de seu povo.

Para o futuro, espera que o mundo se torne um lugar
melhor para as pessoas. Diz que ainda quer ver outras
mulheres negras em cargos de gestão, vereadoras,
prefeitas e onde mais elas quiserem estar. Também
busca a possibilidade de uma vida mais confortável
para ela e sua família e diz que ainda tem muito a
realizar.
Ao ingressar no quadro do Magistério, no município de
São José dos Pinhais, tive oportunidade de compor a
equipe de gestão em dois dos Centros.

SARA DA SILVA PEREIRA
POR

CLEIDIANE COLINS GOMES
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SEBASTIÃO DO NASCIMENTO 

A estrutura do quilombo era realizada pela organização
do coletivo, até conseguirem a posse de sua terra, onde
cada família adquiriu o direito de trabalhar nelas.

Seu pai era agricultor, pescador e carpinteiro, onde a
maioria das casas de estuque da comunidade, foi ele que
as fez. Hoje, com o aumento da tecnologia, vê-se que
existem maquinários para mão de obra e veículos que
auxiliam na locomoção. Sebastião afirma ainda que,
mesmo com a ausência de tecnologias, a criação era
melhor que a dos tempos atuais.

Conforme o histórico contemporâneo, quilombo refere-
se a grupos que realizam práticas cotidianas de
resistência na manutenção de seus modos de vida
característicos e na consolidação de seus territórios
próprios. A vida no quilombo se situa a partir da
experiência e da organização dos agrupamentos que se
mantêm na formação de territorialidades, como um
conjunto de todos. Concebendo a terra como bem
comum, seguem regras definidas no direito
consuetudinário - ou costumeiro - historicamente
fundador de sua territorialidade, envolvendo um
complexo sistema de organização social, mantido por
gerações que vieram dos antepassados por um processo
de aprendizagem e de conhecimentos dentro do grupo.
Saberes tradicionais fortalecendo os aspectos de sua
territorialidade e de suas raízes culturais.

A alimentação como os produtos não tinham muito
valor, mas se tinha uma diversidade na produção como:
farinha, café, feijão, milho. Lá existia uma coletividade
entre as famílias que trabalhavam em sistema de
mutirão, um ajudando o outro e vivendo em harmonia.
A caminhada era entre os saberes da terra, as práticas
culturais desenvolvidas pelo seu povo, a devoção às
matrizes africanas e as ladainhas realizadas dentro
desse território. Afirma ainda que muitas coisas dos
negros foram esquecidas em meio a tanto sofrimento 

POR
JOSILÉIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO

 
 

Sebastião do Nascimento, filho de Mateus Nascimento e
Ananizia da Olinda da Conceição Nascimento, ambos
nascidos e criados no mesmo território, onde antes
tudo pertencia à comunidade quilombola de Serraria,
que fica localizada na baixada perto do rio Cricaré.
Todos os documentos eram com nome de serraria que
também é parte desse território. 

Antes dessas terras estarem nas mãos do seu povo, no
passado, era tudo fazenda que pertencia ao senhor de
escravos Raulino e era conhecida com Fazenda Morro
dos Macacos, vez que na região havia muitas matas e
muitos bichos, sendo predominantemente macacos.
Com a declinação em sua relação matrimonial e a
produção em decadência, Raulino abandonou as terras
e foi embora para a capital. Nesse abandono os negros
que ali ficaram se organizaram pela sua sobrevivência,
na terra em que tudo que se plantava, colhia. As pessoas
apenas iam à cidade levar os produtos que produziam,
para venderem, trazendo de lá o que não tinham. Todo
esse percurso era feito de canoa, pois ainda não existia a
estrada para ir para São Mateus. 
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que passavam, mas existiam os momentos de alegria de
celebra a vida.

O embate relacionado a terra se iniciou a partir do
momento da venda da terra do seu povo, que viveu
encurralado por um fazendeiro que começou a ter
desavenças a partir das criações deles e, logo mais
tarde, outros compradores foram surgindo para
compra pedaços de terra pertencente a esse fazendeiro.

A formação de sua comunidade se iniciou pela
necessidade de construir uma igreja na parte de cima
para as celebrações. Antes tudo era serraria e em 1994
formada a comunidade de São Cristóvão foi escolhido
esse padroeiro devido uma graça alcançada na
comunidade. Com a construção da igreja, anos depois
foi construída a escola Bernadete de Lourdes Bastos, e
tiveram acesso a energia. "E de lá para cá as coisas
foram melhorando, nossos filhos em sua maioria
estudaram e ainda estudam nas escolas famílias que
trabalham com a aproximação à nossa realidade". 
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Seu legado vem de família e se encontro em minha
existência como Yalórixa Simoni da Oxum. Afirma
estar cumprindo com sua missão de vários
atendimentos com vovó Maria Conga, e coletando
histórias de várias pessoas com relatos de melhorias de
saúde, emprego que se passaram pelo seu ilê ómí óní
ládé.  Diz que sempre sofreu racismo, mas não se
importa.

"Ando de branco, sim, ponho minhas roupas africanas,
sim, e toco meu tambor. Esta foi a religião que escolhi e
nasci. Estou seguindo meu legado".

Que seja a nossa existência um prazer legítimo e
movimento precioso de conquistas que marcam nossas
vivências, das cotidianas e de outras. Conquistas,
realizações, expressões de vida, que marcam e
cicatrizam em nós; memórias. 

Estas nos permitem dizer e contar daquilo que
sentimos e experimentamos. Nisso, Simoni deduz que
foi um espírito que a visitou para levá-la para casa, e
assim, no dia 22 daquele mesmo mês, os médicos lhe
deram alta, e Simoni atualmente fala e anda e sabe que
ela tem uma doença chamada  Arnold Chiari, ou seja,
má deformação congênita no cérebro e  esclerose
múltipla, segundo o relato de seu último exame. 

"Estou conseguindo atualmente relatar esta história
porque a fé em mim foi maior. Acreditei no espírito da
Vovó Maria Conga, quando me disse que não era para
deixar médico nenhum me operar, pois os espíritos já
haviam feito isto. Minha Doença não tem cura. Quem
me curou e me trouxe de volta, foi vovó Maria conga.

SIMONI APARECIDA DA SILVA
POR

SABRINA MUNCK DO NASCIMENTO
 

Simoni Aparecida da Silva, negra, natural de Juiz de
Fora no dia 23/09/1971, nasceu em casa com uma
parteira, Dona Geralda, que era conhecida de sua
família. É filha de Sérgio da Silva e Maria Aparecida
Sant'Ana da Silva.

Vem de uma família espírita, onde seu avô era
benzedeiro no bairro Monte Castelo e lá fez várias
caridades; seu tio, Manoel Romão Sant'Ana, foi também
um grande benzedor; sua mãe, dona Maria Aparecida,
é benzedeira há mais a 30 anos e até hoje, com 70 anos,
é chamada no portão de casa para benzer alguém ou
uma criança.
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Cada um, constrói a seu tempo os caminhos de suas
histórias. O tempo rouba horas e segundos se não
aprendemos a usá-lo em nosso benefício. “ Quem tem
hora não tem tempo: tempo de olhar o tempo. Será que
vai chover? Será que as flores já se abriram? Como será
o arco-íris? Qual a cor dos olhos dos meus amados?
Temos tempo para isso? Não! E tocamos nossas vidas,
olhando os relógios que marcam as horas de nossas
vidas e esquecemos de marcar nossas vidas no tempo!"
(MUNDURUKU & TOKITAKA 2007).

Por fim, os dizeres de Beth Goulart: “O tempo é
fundamental para a compreensão da vida. Meu amor
ao tempo e a tudo o que ele representa. Só o amor
ultrapassa seus limites e com ele aprendemos o valor
da eternidade".

Com este nome, em homenagem à essa espiritualidade
nomeamos a casa e o portal de Maria conga". Nisso
Simoni diz que a sua fé foi grande e por isso, se
encontra de pé com o auxílio de várias medicações e da
fisioterapia. Apesar de já conseguir andar sem muleta
há três anos. 

"A fé, remove mesmo montanhas! Hoje posso relatar
para vocês minha história de vida com os
espíritos de ancestralidade negra".
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E tocamos nossas vidas, olhando os relógios que marcam as horas de nossas vidas e esquecemos de marcar nossas vidas
no tempo!" 
MUNDURUKU & TOKITAKA, O homem que roubava horas, 2007). 
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É militante histórica do Movimento de Mulheres
Negras do Piauí, integrando a Rede de Mulheres
Negras do Piauí. Também é ativista do movimento
cultural piauiense.

No movimento social, é co-fundadora do Grupo
AFRO CULTURAL“COISA DE NÊGO” – 1990
(compositora, vocalista, produtoracultural...).
Também atuou como co-fundadora do FÓRUM DE
ENTIDADES NEGRAS DO PIAUÍ; FÓRUM DE
MULHERES NEGRAS DO PIAUÍ e INSTITUTO DA
MULHER NEGRA DO PIAUÍ – AYABÁS.

SÔNIA MARIA DIAS DE SOUSA
SÔNIA TERRA

POR
 VALDENIA DO SOCORRO CARVALHO

Sônia Terra, MULHER, NEGRA, feminista, servidora
pública, professora, jornalista, radialista, educadora
social, defensora popular, eterna aprendiz.

Graduada em jornalismo pela (UNIFSA), Especialista
em Gestão Cultural pela (UFRPE), Especialista em
Educação, Cultura e Identidade Afrodescendente
(UFPI). Atualmente é Mestranda em Sociedade e
Cultura(UESPI).
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Seguiu entre muitas danças e peças até que, aos treze
anos, foi convidada a integrar o Grupo Folclórico
Exaltação à Bahia. Mal sabia que este lugar seria o
ponto de partida para o seu primeiro contato com a
Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC). 

SUELI MACHADO RAMOS 
POR

RENILZA MACHADO RAMOS
 

Em seus primeiros relatos, destaca: “encontrei com a
dança no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro
da Liberdade, na cidade de Salvador, Bahia. Foi neste
colégio, que dancei, cantei, interpretei, me eduquei,
aprendi, ensinei, compartilhei”. Durante as manhãs,
tinha o aprendizado do currículo que incluía
português, matemática, geografia e outras disciplinas.
Aos doze anos fez sua primeira apresentação no
Colégio. Diz lembrar como se fosse hoje... Dancei ainda
tímida, mas com uma felicidade incrível, uma
coreografia com a música chamada Carimbó,
interpretada pela cantora Eliana Pittman”.   
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O Grupo Folclórico ensaiava no Colégio Estadual Duque de Caxias. Deu-se início, neste grupo, uma linda e vasta
trajetória de aprendizado em artes para Sueli. Vivenciou a dança por meio das apresentações do grupo, das aulas de
ballet e com as coreografias de Dança Moderna. Vivenciou também o canto, quando entoava os cânticos nas
apresentações e nas diversas peças de teatro que apresentavam. As pessoas deste grupo foram de grande importância
para sua construção artística. Desde os 9 anos respirou e viveu intensamente tudo que acabou de relatar.

No ano de 1982, fez o exame vestibular para Bacharelado em Dança na UFBA. Foi selecionada por meio de um teste de
habilidade específica, que na época durava cinco dias, entre prova prática, escrita e entrevistas. Ao ingressar na Escola
de Dança, ela e algumas colegas criaram o Grupo de Dança Prolouco.

Participou também dos Grupos de Dança Prisma (composto por estudantes), Frutos Tropicais, Grupo Chama, Dance
Brazil Company e do Grupo Odundê - Núcleo de Pesquisa da Dança Afro-Brasileira - (formado por servidoras técnicas,
artistas e professoras). Durante mais de quinze anos atuou como dançarina e coreógrafa do Grupo Odundê, conheceu o
fazer/dançar/pesquisar. Realizava cerca de seis horas de ensaio, entre pesquisa musical e de movimento. Um trabalho
corporal exaustivo, mas que foi de suma importância para sua construção artística. Estas ações foram fundamentais
para sua formação, sendo determinante para a busca da melhoria dos fazeres profissionais artísticos teórico-
metodológicos em dança, que organizam sua trajetória artística profissional. 

Há mais de vinte anos que percebe o contentamento e prazer em estar neste lugar, contribuindo para a formação das
pessoas, tendo a oportunidade de ensinar e também aprender com elas. Por meio do exercício docente nos Cursos de
Extensão da Escola de Dança da UFBA, descobriu na teoria/prática o quanto era prazeroso ministrar aulas e contribuir
para a formação das pessoas por meio da dança.

Além de toda essa trajetória explanada por Sueli, nesses quarenta anos de profissão, ela também tem sua carreira
marcada como cantora. Conhecida no cenário baiano por ser bailarina e backing vocal da cantora Daniela Mercury nos
anos de 1991 até 1996 - lembrando que foi a primeira bailarina negra a trabalhar com a cantora - Sueli também fez
vocal com a cantora Márcia Freire, com a Domix, banda que fazia parte do casting do grupo Araketu Produções e,
também, atuou ao lado do cantor Jauperí. Participou de vários grupos de Dança e fez tournés pelo mundo, divulgando a
cultura brasileira. Hoje, Sueli continua disseminando sua arte com muita energia e paixão.
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Suely Bispo, nascida em Salvador, Bahia, e mora no
Espírito Santo há mais de 30 anos, começou na dança
afro em Salvador (BA), no final dos anos 80, participou
do grupo de dança NEGRA Ô. A carreira que abraçou foi
o teatro, começou com o teatro amador estreando a
primeira peça A GANGUE DO BEIJOS, com direção de
Armando Mecenas contracenando com Verônica
Gomes, Eliezer de Almeida, Dudu Guimarães entre
outros. 

SUELY BISPO 

Atuou nas Artes cênicas (teatro), audiovisual (cinema),
literatura, escritora, história, Cultura Negra e novela
Velho Chico.

Tudo que fez, considera importante, pois acredita
naquilo que faz, e destaca "quando estou fazendo
alguma coisa, criando, não me preocupo com essa parte,
claro que me preocupo com o próprio ato do fazer, do
quero fazer, dizer, me preocupo com a própria ação, e
na fé no que estou fazendo, a importância de chegar até
aqui foi a continuidade das coisas que faço". Destaca que
um projeto resiliência é relevante para evidenciar a
importância do que faz, proporcionando consciência à
sociedade. Possui vários produtos na literatura, como
poesias com Solano Trindade, poesia negra, afro-
brasileira, construções literárias com vários poetas.

Suely destaca que a população negra é base da formação
histórica do Brasil, com ênfase na formação econômica
e cultural do país. Apesar dessa importância, acredita
que não é reconhecida principalmente pelo ponto de
vista político, pois não garante os direitos, dando uma
vida mais digna para a população negra, tendo
consequências nas origens, histórias pela forma como
negro veio para o Brasil, escravizado, marcas que ainda
sofre até hoje. Enfatiza as condições sociais, as
desigualdades tão gritantes que vivenciamos com a
população negra, são fruto de uma herança racista
advinda do processo de escravização. E nos relata que:
"apesar das conquistas que a gente vem obtendo ao
longo dos tempos, frutos de lutas políticas de resistência
desta população, a importância ao trabalho do negro é
fundamental, mas apesar disto a importância não é
reconhecida”. Frisa em sua fala que o Negro é a base da
formação. Pois, para ela, ser negro nessa atualidade é
resistir, com muita luta que ainda vem pela frente, para
reverter essa situação desigual e injusta, que advém do
racismo. Zumbi dos Palmares ainda vive, e, ainda viverá
por muito mais tempo. Zumbi não pode morrer em nós
mesmos… porque esse é o símbolo maior da nossa luta. 

POR
MIRIAN GONÇALVES DE ASSIS

 
 

No início dos anos 90, participou do grupo Guardiãs da
Poesia com Margareth Maia, no início dos anos 94
ingressou no Grupo Teatral Experimental Capixaba e
até hoje faz parte. Neste grupo estreou o espetáculo”
Fausto”, com direção de César Huapaya, tendo no
elenco Margareth Maia, Rose Andrade, Willian de
Oliveiras entre outros, indo se apresentar na
Alemanha, nessa época fazia graduação em história na
UFES, mestrado na literatura, conciliando todas essas
áreas, teatro, literatura e história sempre com ênfase
trazem a negritude com a valorização da cultura negra
no nosso estado e no Brasil. Final dos anos 80 fez uma
participação do movimento negro, origem do
feminismo negro com Edileusa, Ilma Viana e Ariane.
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Suely acredita que o futuro social, se ampara no que estamos vivendo agora, em meio a tantos retrocessos políticos de
ataques a nossa democracia e a população brasileira, acredita na reversão desse quadro social e politico. Acredita que
possamos viver uma gestão política que respeite nossa constituição, valores, e que a sociedade seja mais justa, respeitando
as leis, revertendo esta lógica excludente com consciência e responsabilidade social para todos nós, para podermos
transformar essa realidade triste que estamos vivendo. Do ponto de vista profissional pretende continuar trabalhando e
resistindo, pois, anseia mudar esta realidade, mesmo com desafios deseja continuar, reforçando, que esse é o papel da
arte, da resistência, dos artistas. 

Finalizando suas considerações diz que vai voltar a sua dissertação de mestrado, sobre a pesquisa sobre o poeta negro
Solano Trindade, sendo uns dos trabalhos mais importantes que fez em sua vida, sua pesquisa um dos percursores da
literatura afro brasileira.
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Talita Ângela De Oliveira Franco, mulher preta, 35
anos, natural de Ituiutaba-MG, mãe dois filhos,
pedagoga. Sua trajetória na educação inicia no ano de
2013, em um período que ficou desempregada, nesse
momento sua mãe a incentivou a fazer algum curso
para ocupar a mente, pois ela não queria que ela ficasse
em casa recebendo seguro-desemprego, sem, fazer algo
que acrescentasse a sua formação. Por incentivo de sua
mãe que era analfabeta, fez o curso de magistério, com
duração de 1 ano e 6 meses, assim que concluiu o curso,
foi contratada na escola que estava fazendo o estágio,
atuou como professora na educação infantil. E foi assim
que se encantou pela docência, ingressando na
faculdade no ano de 2017, na graduação em pedagogia. 

TALITA ÂNGELA DE OLIVEIRA
FRANCO

O espaço onde atua é considerado por Talita como um
lugar agradável, aconchegante, onde recebe muito amor
e carinho, sentimentos que as crianças precisam, para
além de ler e escrever. Destaca que primeiramente
precisamos acolher essas crianças com muito amor,
carinho, olhar elas com olhos do coração e da alma.

A perseverança, o olhar de uma mulher sábia, e o amor
de sua mãe, que não está mais aqui entre nós, foi o que
determinou sua trajetória até aqui, porque ela a apoiou
e incentivou a ingressar na área da educação. Além de
sua mãe, obteve o incentivo das professoras que
lecionaram para seu filho, pois, elas a ajudaram
bastante no período de sua formação. Ser negro hoje
para Talita é muito difícil, em sua visão, a sociedade
finge que aceita os negros, mas, na verdade, ainda há
muito sofrimento. Para Talita muitos na sociedade
falam que não existe racismo atualmente, dizem ser
vitimismo, mas só quem sofreu na pele sabe como ela
sabem os efeitos do racismo, destaca ter sido vítima de
práticas racistas em uma escola particular em Ituiutaba,
e exalta em sua fala o quanto isto a machucou. 

Destaca que espera do futuro no aspecto social que
tenha ferramentas para ajudar as nossas crianças a ser
tornarem adultos melhores, ajudando-os a construir
uma sociedade e um mundo melhor profissionalmente,
procurar crescer, aprender e construir novos conceitos
para poder ajudar na construção de seres humanos
evoluídos racional, mental e espiritualmente. 

Em suas considerações deixa uma mensagem marcante
"Nós professores e pretos, precisamos ter mais destaque
perante a sociedades, ser mais valorizados e
reconhecidos, para podermos alcançar, ajudar mais
pessoas, além de contribuir para o futuro de nossa
nação, futuro esse que está nas mãos das crianças e
adolescentes. Precisamos ser reconhecidos e
respeitados".

POR
LÍLIA MARISE DE ANDRADE ARAÚJO
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Já aos 17 anos, ingressou na vida esportiva, mais
precisamente, na prática do Karatê. Aos 20 anos,
tornou-se instrutor do Karatê Tradicional. Logo depois,
foi nomeado Mestre, sendo hoje um dos mais
graduados do país, como 7º Dan. Neste ano (2022),
completou 50 anos de carreira nesse esporte, chegando
a participar durante nove anos da Seleção Brasileira de
Karatê, pela qual disputou diversas competições
internacionais, e a atuar como Diretor Técnico da
Federação de Karatê-Dô Tradicional da Bahia. Sua
academia – a Garra Karatê Clube –, localizada
inicialmente na Ladeira do São Cristóvão, serviu como
start esportivo para muitos jovens e crianças do bairro
da Liberdade, que não tinham muitas opções de lazer e
de práticas de saúde e esporte e encontravam no
Karatê uma oportunidade de entretenimento e de
desenvolvimento corporal.

E, após anos de apogeu, viu sua cria esmorecer, ao
mudar de localidade. Foi então que enfrentou um
frenético vendaval em sua vida profissional, social e
financeira, necessitando de uma resiliência fora do
comum para lidar com aquele momento.  Precisou,
contra sua vontade, pela força da necessidade, afastar-
se momentaneamente da família formada ao lado de
sua esposa, a pedagoga Ana Maria Santana Fonseca. 

TEMÍSTOCLES REIS SALDANHA
FONSECA

POR
DIOGO FONSECA

 
 

Baiano, negro, nascido em Salvador, no bairro da
Liberdade, filho de uma mulher forte e resiliente –
Dona Izaura Saldanha – e de um chefe de mecânica da
prefeitura – Antônio Boaventura –, o garoto Reisinho,
como era carinhosamente conhecido na rua
Gengibirra, cresceu com o ingênuo desejo de ter a
presença do seu pai em sua vida, já que este abandonou
a família quando o garoto tinha apenas cinco anos,
deixando sua mãe, com saúde debilitada, cuidando dele
e de mais três filhos. 
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Seus dois filhos ainda adolescentes passaram a
encontrá-lo uma vez por mês, quando vinha num final
de semana trazer proventos e abraços, para se
fortalecerem ao longo de mais 30 dias. Dias difíceis,
mas de um crescimento incalculável e de uma
aprendizagem imensurável para todos eles. 

Em 2006, encorajado pelos estímulos diários de seus
filhos e de sua esposa, resolveu que deveria fazer algo
além da prática esportiva. Resolveu, então, estudar
Fisioterapia, formando-se em 2010 e tornando-se
especialista em Fisioterapia Neurofuncional. Ao lado
de seu irmão Carlos Saldanha – já falecido –, inaugurou
o ciclo de estudo ao Nível Superior de sua família,
sendo um estudante de 1ª geração. Nesse ínterim,
descobriu que gostava de cuidar das pessoas, do
próximo. A cada paciente, sentia que se preocupava de
verdade com o restabelecimento de sua saúde,
integralmente. Percebeu, então, uma mudança
diametral na perspectiva do ensino de Karatê, uma vez
que os conhecimentos desenvolvidos na universidade e
nos diferentes cursos dos quais participara em sua
formação transformaram significativamente a sua
prática esportiva, a qual, até então, era direcionada por
seus estímulos experimentais, mais pragmáticos e
empíricos do que científicos.

Assim, ele passou a atuar em duas frentes: o esporte e a
saúde. Porém, ele conseguiu associar as duas áreas em
suas práticas cotidianas, utilizando, enquanto Mestre
de Karatê, os conhecimentos científicos
fisioterapêuticos para evitar lesões desnecessárias nos
alunos, e, em simultâneo, enquanto fisioterapeuta,
utilizando alguns movimentos do Karatê para
reabilitar determinados pacientes.

Considerando que ele entrou na faculdade aos 51 anos,
é notório que o Doutor Temístocles – conforme
chamado no rol profissional – é daqueles que não
esperam o mundo à volta mudar sua realidade; pelo
contrário, ele se transforma, se reinventa, se
reconstrói, para fazer a mudança acontecer, tornando
o mundo à sua volta cada vez melhor. E foi com esse
pensamento que ele, há mais de 20 anos, criou o projeto
"Karatê para Todos", para oportunizar a comunidades
periféricas dos municípios de Olindina (inicialmente) e
de Salvador (onde o projeto é realizado até hoje no
bairro do São Caetano) a ter contato com uma arte
marcial séria, no que tange à questão da formação de
princípios morais, sociais e educacionais, perpassando
pela disciplina e pela promoção da saúde. Hoje, já
foram contabilizados mais de mil crianças e jovens
alcançados por esse projeto e pelos ideais de respeito
ao próprio corpo e ao corpo do outro, de cidadania, de
valorização da educação como mola propulsora para o
sucesso e da prática esportiva como atividade de
combate ao uso de drogas. As aulas ocorrem
semanalmente, de forma gratuita, e atingem famílias
de baixa renda das localidades circunvizinhas. Os
alunos e as alunas recebem quimono e faixa e,
paulatinamente, participam de exames de faixa para
irem se graduando no esporte, fato que os estimula a
continuar na prática esportiva, tendo o desafio de
permanecer estudando bastante e apresentando notas
satisfatórias na escola regular. 

Nessa perspectiva, pela sua própria história de vida, a
negritude, para ele, é literalmente sinônimo de LUTA; é
uma batalha a ser enfrentada cotidianamente, com
toda a garra possível, apesar das desvantagens
impostas pela sociedade racista e excludente em que se
vive no Brasil.
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Ele prefere não destacar episódios de racismo
superados em sua trajetória; mas ressalta que sofreu
pouquíssimos, provavelmente devido ao lugar de
destaque social em que sempre esteve, como Mestre,
sendo um dos mais graduados do Brasil no esporte que
pratica. Assim, o Mestre Saldanha – conforme
conhecido no meio esportivo – percebe haver avanços
neste sentido, mesmo que lentamente, pois há uma
mentalidade de empoderamento, de conquista de
novos espaços pelo povo negro. Para ele, são conquistas
significativas fundadas nas ciências, no cientificismo
afrocêntrico; são discussões pautadas no conhecimento
e na experiência ancestral. “Mesmo após 100 anos de
‘Abolição da Escravatura’, ainda se vê trabalho escravo
no Brasil. Mas, apesar dos pesares, estamos evoluindo.
Hoje, já podemos notar a presença do povo negro
crescendo em várias profissões de grande projeção na
sociedade brasileira. Tenho esperança de que, muito
em breve, ocuparemos massivamente os postos de
comando e as funções de destaque no Brasil. Vai ser
mais fácil nos sentirmos ‘gente de verdade’, livres de
preconceitos e de discriminações, enaltecidos pelas
nossas potencialidades”, desabafa.

 Até hoje, Temístocles Reis Saldanha Fonseca, o criador
do Projeto Karatê para Todos, é uma grande referência
do povo preto soteropolitano e continua enchendo de
esperança o coração deste povo que luta, dia após dia,
por um cotidiano de mais respeito, justiça, igualdade e
valorização.

Prestes a completar 67 anos de vida, esse homem de
grande eloquência e fascinante oratória consegue
passar horas discorrendo e palestrando sobre um dos
temas que o fascinam como se fosse um bate-papo
interessantemente iniciado há segundos. Ele continua
deixando marcas específicas e identitárias em todos os
cenários de suas lutas cotidianas, seja como o Mestre
Saldanha, sendo ícone de representatividade e de
empoderamento nas periferias de Salvador, seja como
Doutor Temístocles, sendo sinal de lucidez, dedicação e
recuperação plena e integral para os seus pacientes.
Entretanto, como dizem que um Mestre só reconhece
seu real valor vendo o grandioso tamanho do seu
discípulo, talvez ele não tenha total noção da sua
importância.

Ele, como figura paterna, influenciou sensivelmente os
seus filhos, que o têm como ideal de homem, um
modelo de pai a ser seguido. Talvez por desejar tanto a
presença de um pai-herói que nunca teve, buscou ser o
melhor pai para seus filhos, aquele de filme de Natal,
de filme de Guerra, de filme de Samurai ou de filme de
Cowboy. Aquele Paizão com “P” maiúsculo mesmo,
quase raro em nossa sociedade, principalmente nas
periferias em que vivemos.

137



Quanto ao seu filho primogênito, a quem carinhosamente chama de Cal – apelido originado pela forma com que seu
irmão caçula o chamava –, ouvir seu pai sendo chamado de Mestre dava-lhe um estímulo diferenciado. Isso já era
representatividade, quando nem se falava muito disso no Brasil! Ele sempre quis imitá-lo. Em um memorial recente,
ele escreveu: “Eu escutava seus alunos chamarem-no de ‘Mestre’. Aquilo me fascinava! ‘Ele é o melhor!’, eu pensava.
Era um exemplo a ser seguido. E, cá com meus botões, eu reflito: ser Mestre é ter uma grande responsabilidade. Não se
é Mestre por acaso. É preciso caminhar”. 

Hoje, esse seu filho mais velho, escreve esse texto com lágrimas nos olhos, pela oportunidade de saudar a sua
ancestralidade na pessoa de seu genitor, aquele que lhe representa a justiça, a cura, a paz, a guerra da perseverança e o
altruísmo, ensinamentos cristãos costurados, em suas vivências, com linhas católicas, bordadas com ensinamentos
espíritas, e entrelaçados pelos caminhos de Xangô, Ogum, Iansã, Omolu e Oxalá.

Eu te saúdo, meu pai, Temístocles Reis, saudando todos os meus ancestrais. 

A bênção! Que sua benção ligue sua sabedoria e riqueza ao meu presente! 

Motumbá!

Vida longa, Reisinho! 

Adupé!
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Thiago Vieira Soares, 22 anos, conhecido como
Guerreiro no meio da Capoeira, nasceu em Niterói, Rio
de Janeiro, mas cresceu na pequena cidade de Alto
Jequitibá, Minas Gerais, de onde parte essa entrevista. 

Guerreiro começou na capoeira no exato dia 4 de
fevereiro de 2007, aos 6 anos com o mestre Cal, da
Bahia. Hoje com 15 anos de capoeira, realiza seu
trabalho em uma loja de produtos agrícolas,
acumulando também o ofício de instrutor de capoeira.
A relação de Guerreiro com a capoeira se inicia na
escola pública, a partir da apresentação do grupo
Memórias do Mestre Canjiquinha, que convidava aos
jovens a se iniciarem na arte. Para Guerreiro a
capoeira é tudo. Ele vive a capoeira, a leva como uma
filosofia de vida, a possibilidade de tirar os
adolescentes da rua, e evitar que chegassem às drogas,
abrilhantou ainda mais seus olhos, para o mundo da
capoeira. 

THIAGO VIEIRA SOARES
POR

KAMILA FREITAS SATHLER FRAGA
 
 Na cidade de Alto Jequitibá, Guerreiro desenvolve o seu

projeto de levar capoeira para as crianças. Tudo ocorre
na garagem de sua casa e ele atende em média 25
alunos sem apoio algum de órgãos públicos. O único
apoio que recebe é o fornecimento de carros para levar
os alunos aos eventos de capoeira. Guerreiro já
promoveu um evento que reuniu mais de 150
capoeiristas na cidade, vindos de diferentes estados,
custeado por ele próprio. A uniformização das crianças
para o evento também saiu de seu bolso. Segundo ele, o
que move é a sua força de vontade. Ele corre atrás da
prefeitura para buscar remuneração, visto que a
capoeira pode entrar como oficina do CRAS, pode
entrar na secretaria de esporte, cultura e lazer, já que
em suas palavras a capoeira é tudo isso. Guerreiro
pondera que nem tudo é sobre dinheiro, que ele faz
porque gosta, faz por amor, faz pelas crianças, mas que
gostaria de ser remunerado pelo projeto, pois acredita
no potencial transformador da capoeira e sabe da
importância do seu trabalho com crianças, que muitas
vezes estão em situação de vulnerabilidade social. 

Para Guerreiro, o sonho do capoeirista é ver a capoeira
implantada na escola, defende que o profissional da
capoeira merece reconhecimento, remuneração, pois
seu trabalho é fruto de muito esforço e estudo. Segundo
ele, para ser mestre de capoeira tem que estudar 25
anos, além da prática, tem que ter estudo teórico sobre
a arte, pois, capoeira não é só pernada, tem estudos
específicos que englobam temas como primeiros
socorros, antropologia, anatomia, tem outras vertentes
dentro da capoeira como a capoterapia voltada para
idosos e pessoas especiais, capoeira pedagógica voltada
para as crianças, visando uma aprendizagem lúdica da
arte. 

Guerreiro enfatiza que o maior sonho do capoeirista é
ser remunerado, ter a carteira assinada,
reconhecimento como professor de capoeira. Relata,
ainda, que tem amigos que levam a capoeira como
profissão, mas na informalidade. 
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Ele sonha com o reconhecimento da capoeira no Brasil,
já que hoje ela é reconhecida como patrimônio cultural
e imaterial brasileiro, é a única arte marcial totalmente
brasileira. Argumenta ainda sobre a falta de patrocínio,
verba, ressalta a luta pela valorização da capoeira no
âmbito político. Quando perguntado sobre a situação
da Capoeira após se tornar patrimônio cultural,
responde de forma veemente desvalorizada.
Certificado não sustenta casa de mestre de Capoeira, é
preciso de condições concretas para o profissional
poder viver com dignidade. 

Para ele a determinação e o foco são essenciais em sua
trajetória, devido à instabilidade que existe no mundo
da capoeira. A disciplina, o amor à arte e às crianças
também o movem nesse caminho. A “vadiação”, termo
usado para definir a brincadeira que ocorre no jogo de
capoeira, também é um motivador para que Guerreiro
siga seu caminho. Nas brincadeiras do jogo, se relaxa e
se estreitam laços. Guerreiro sonha com a possibilidade
de levar a capoeira para fora do Brasil, assim como
muitos de seus amigos fazem. Ele conhece gente no
Brasil inteiro e vários capoeiristas espalhados pelo
mundo. Essa possibilidade de vivências e trocas
também o motivam a seguir. 

Por fim, para Guerreiro ser negro hoje é uma
dificuldade muito grande, pois há o apontamento da
pessoa pela cor da pele. Nesse momento da entrevista,
ele canta um trecho de música:

“No dia que o lamento do negro fez o peito chorar,
suas lagrimas escorreram nos olhos, não pude
acreditar, o negro perguntava ao feitor porque é que o
senhor me bateu, se o sangue que corre em tuas veias,
feitor, é bem parecido com o meu. Na madrugada
pensamento ruim a porta vai se abrir, o negro é
arrastado para fora e amarrado no tronco da dor...”

Guerreiro se queixa dos julgamentos que recebe acerca
da cor de sua pele, de não ser enxergado como gente e a
maior dificuldade é a indiferença. Quando questionado
sobre a política de cotas, ele se posiciona de forma
contrária. Acredita que por ser preto não precisa de
cota, que tem que entrar pelo mérito. Diz que a cota
ajuda e é bom, mas dá motivo para outras pessoas
questionarem o povo preto e sua capacidade.
O projeto de Guerreiro já foi apresentado para a
prefeitura de Alto Jequitibá, porém foi recusado.
Municípios próximos se interessaram pelo projeto, no
entanto, ele recusa, pois quer atuar em sua cidade e
não pretende deixar as crianças. Além de dar aulas
gratuitas de capoeira para as crianças. Guerreiro
também ministra aulas de defesa pessoal para
mulheres a parte de movimentos da capoeira. 
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Desde 2007 está a frente do funcionamento da
Associação Cultural de Agricultores Familiares das
Comunidades Quilombolas de Santo Antônio e Vidal,
que tem como objetivo: promover o desenvolvimento
econômico, social, o combate à pobreza e as
desigualdades; lutar contra todas as formas de
preconceito e discriminação racial; defender as
reivindicações das associações e comunidades
quilombolas frente às autoridades municipais,
estaduais e federais; fortalecer a agricultura familiar;
zelar pela qualidade de vida de seus associados, bem
como, criar e desenvolver em suas bases atividades
culturais, esportivas, recreativas, religiosas,
assistenciais, educativas, de saúde e outras; promoção
da cultura, defesa e conservação das tradições,
religiosidade e cultura afro-brasileira das comunidades
quilombolas, reconstruindo a história das populações
negras. Através da coletividade nos membros da
diretoria da associação realiza vários trabalhos na
comunidade com enfoque na melhoria da qualidade de
vida, além da lutar cotidianamente pela defesa e
direitos desse povo.

Sua atuação é junto as comunidades por meio da
associação, desenvolvendo coletivamente vários
trabalhos e projetos que visam aumentar a renda e
garantir o sustento dessas famílias, para que elas não
precisem migrar do Quilombo, para as cidades grandes,
ocupando áreas periféricas, vivendo em situação de
pobreza. 

Além das reuniões, oficinas, palestras, vivências e
outras ações que coordena na associação, realiza
também um trabalho de incentivo aos jovens negros e
negras para ingressarem nas universidades públicas,
por meio do sistema de cotas raciais e quilombolas,
auxiliando na escolha do curso desejado, estimulando
que conquistem seus espaços na sociedade.

VERA CRISTINA SANTOS DE JESUS
POR

ELIZETE TEODORO DA SILVA
 
 

Vera Cristina Santos de Jesus, mulher negra,
quilombola, 45 anos, nascida e criada no quilombo
Santo Antônio e Vidal, filha de Aurelino Soares de Jesus
e Antonieta Santos de Jesus. Agricultora familiar, guia
turística, artesã, costureira, estudante do curso de
Ciências Sociais pela UFRB (Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia). 
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Enfatiza que hoje o povo negro, reconhece a
importância da contribuição nos aspectos sociais,
econômicos, culturais e físicos do país. Eles estão
sempre em evolução, combatendo as desigualdades
sociais através dos movimentos sociais, das
organizações de combate ao racismo, etc. Define que:
ser negro hoje em dia, é travar uma luta constante para
vencer os obstáculos impostos pela sociedade
preconceituosas, homofóbica e racista.

Espera que futuramente tenha uma grande mudança
na educação pública, que seja um novo modelo de
educação, com qualidade, técnicas e equipamentos
modernos, reformas e adaptações das escolas para
deficientes físicos e mentais, e que isto chegue a
população brasileira. O que em sua opinião poderá
resolver os problemas sociais e profissionais do Brasil

Em suas considerações ressalta que a luta do povo
quilombola é histórica e repercute em dias atuais, e
quando se trata da mulher quilombola é vista como
uma esquina de atravessamentos de enfrentamentos
provocados pela desigualdade de gênero, raça e social.

Como já era tradicional das comunidades da zona rural
serem governadas por políticos que nada faziam pelas
mesmas, só conquistavam os votos dos moradores por
meio de promessas de empregos, pequenas quantias,
cestas básica, exames e consultas médicas, dentaduras
e outros. Diante dessa situação resolveu conscientizar
seu povo realizando reuniões na associação e ações na
comunidade mostrando a população que possuímos
direito de cobrar do poder público melhorias para suas
comunidades. 

O racismo e a discriminação sofrida desde criança na
própria comunidade, onde só os ditos brancos que
tinham voz e vez e as melhores oportunidades, também
foi um fator que a levou a lutar pela certificação de
autoidentificação como povos de comunidades
tradicionais. Cobrando direitos e defendendo o povo
negro e menos favorecido.

Acredita que os negros, hoje, representam uma grande
nação que está se conscientizando do seu valor, da sua
importância na formação e desenvolvimento da
população brasileira. 
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Vera Macedo, 65 anos, mãe, esposa, avó e bisavó.

Sua trajetória se inicia como neta de quilombolas,
cresce com as histórias de sua avó que narra a fuga dos
antepassados dela, que formaram as Comunidades
Quilombolas da Picada, Torrão e Monjolo aqui no
município de São Lourenço do Sul- RS, e a mãe da avó,
fez parte da fuga dos escravizados.

É Mestre GRIÔ, responsável pela História da Oralidade,
repassando através de suas narrativas, os
conhecimentos de seus antepassados para os mais
jovens por meio das rodas de conversa. Onde realiza
ações e integra o Movimento Negro de seu município. 

Com esse conhecimento, foi buscar a história de seus
antepassados, que ajudaram a construir a história de
seu município, pois, eram os negros/as que abriam as
picadas para o plantio das lavouras. Da parte da avó,
foram os negros que fugiram das charqueadas.

Destaca que a sociedade construiu uma narrativa que
os negros não são inteligentes, mas, não é verdade, pois
os negros desenvolveram um meio de comunicação
sem necessitar de palavras, ao organizar a fuga, eles
desenhavam um mapa na cabeça em forma de tranças,
onde o trançado mostrava o caminho para onde
deveriam ir. As comidas deixadas nas esquinas e nos
cruzamentos, eram o alimento para que os negros na
fuga tivessem forças para continuar sua jornada e
quem deixava a comida eram os escravos que
trabalhavam na casa grande. Quanta inteligência.

Relata que a FAVELA, denominado o local onde os
negros moram, se originou de uma planta existente ali,
que quando os negros fugiam da polícia, eles passavam
entre os espinhos dessa planta sem se machucar, coisa
que os policiais não conseguiam. Eles tinham um
enorme conhecimento.

Atualmente Vera considera que houve avanços para a
comunidade negras, e se vê em processo de formação, e
que as pessoas ainda estão se descobrindo enquanto
negras, num processo inacabável, por meio do racismo.
É um recomeço constante. Em suas considerações
destaca que "O futuro social vem dependendo do
profissional através da educação e da formação. As
pessoas estão se descobrindo enquanto negros, pois
tem conhecimento, mas não tem consciência e nem
pertencimento, pois não sabe da sua história".

VERA LÚCIA DE SOUZA MACEDO
POR

DEISE VIEIRA ALVES
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Com essas atividades paradas, Wallace passou a ter
problemas na escola, um pouco de imperatividade,
quase não realizava as atividades em sala de aula, por se
sentir muito artista, ou seja, o que ele almejava naquele
momento era dançar, cantar, fazer brincadeiras, e essas
atitudes fora de hora, trouxe alguns problemas
comportamentais, por não se adequar com o corpo
escolar. Assim a mãe de Wallace, Dona Ivani, decidiu
compreender o que se passava, mesmo com pouco
tempo disponível ela quis entender qual era a
necessidade do filho se em algum momento ele passava
por algum conflito interno, e aos 14 anos ele pediu para
fazer teatro, e ingressou.

Dona Ivani se sensibilizou com o pedido do filho e
decidiu matriculá-lo em um curso de teatro, oferecido
SESC – GO. Pouco tempo após iniciar essa jornada,
Wallace saiu da escola, saiu do curso de teatro, ficou um
tempo parado, buscando fazer algo que desse sentido, e
nesse processo a falta do pai foi algo que mexeu muito
com o emocional e psicológico, dessa maneira a Dona
Ivani decidiu dar força ao filho, e apoiou novamente a
retornar ao teatro, um ponto a se destacar é que para 

Wallace Neris da Costa é nascido e criado na cidade de
Goiânia – GO, tem 26 anos, é educador popular/arte-
educador, licenciando em Letras, pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (2020). Atualmente
Wallace trabalha com música popular, é educador
social e palhaço na Companhia de Circo Laheto,
organização esta que mantém mais de 170 crianças,
trabalhando a educação e a inclusão social através da
arte circense.

WALLACE NERIS DA COSTA

POR
ESDRANNE DA SILVA SANTOS

Wallace relata que antes de iniciar a vida como
educador, passou por alguns momentos de solidão, ele
é filho caçula, a trajetória de sua mãe foi criar todos de
forma solo e independente, nesse caso ela teve que
optar em trabalhar durante o dia e pouco acompanhar
a rotina dos filhos, dessa forma Wallace que era um
menino criativo e cheio de energia se sentia um pouco
de lado, foi então que a mãe decidiu inseri-lo em
atividades que se complementam a rotina da semana. A
partir dos 10 anos, foi para escolinhas de futebol e
natação, atividade esta que durou pouco mais de 1ano.
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Dar continuidade na escola de teatro do SESC era
necessária estar matriculado e ser estudante, foi nesse
caminho que Wallace teve forças para voltar a escola,
estando comprometido com a questão do aprendizado,
então no 8º ano do ensino fundamental saiu a primeira
parceria com o circo, nesse período muitos que já
trabalhavam na área incentivaram Wallace a se
empenhar mais na questão dos estudos, e esse processo
foi um divisor de águas. 

Wallace cresceu nas periferias de Goiânia, e com os
trabalhos no circo gerou muitos encontros, histórias e
possibilitou abrir novos diálogos com a sua
comunidade, em que ele percebeu o quanto poderia
fazer a diferença, nesse espaço de vivência abordando
a educação, a arte e cultura, o circo foi e ainda é um
espaço que muito mudou a vida de Wallace entre
outros jovens, é um espaço com salas para aulas,
biblioteca, refeitório, área para aulas de teatro e
produções circenses. Foi nesse espaço que Wallace
decidiu querer ser professor de Letras, com apoio de
seus irmãos, mãe e amigos do circo ele terminou o
ensino médio, fez o vestibular em 2016, ingressou no
curso que se encontra em andamento. 

 

Para Wallace ser negro é ser resistência, desde muito
novo dona Ivani ensinava ele e os irmãos não sentirem
vergonha da cor, ou aceitar ter o caráter julgado pela
cor de pele, sempre incentivou os filhos a usarem os
cabelos naturais, sem se incluírem em padrões que a
sociedade racista impõe como certa, Wallace também
relatou que deixou os cabelos grandes, e usava ele
natural o que espantava em alguns locais, mas que
serviu para que outros se sentisse compreendidos e
representados, a ponto de assumir e querer usar o
cabelo black power. 

Em muitos momentos se sentiu oprimido por ser o
único negro em uma peça teatral, em outros palcos, em
meios educativos sentiu que as pessoas o julgavam pela
cor da pele, não o achando capacitado para educar
outras pessoas, e dessa forma Wallace viu que poderia
fazer muito mais, por estar em espaços que brancos
dominavam, trazendo a negritude e enegrecendo estes
lugares, pensamentos, e desconstruindo o racismo na
educação com crianças e adolescentes. 
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Walmir do Carmo, homem negro, filho de mãe e pai da
classe trabalhadora, atua na cidade de Itabuna e região,
luta pelo povo negro em busca de respeito, igualdade e
pelos direitos de todos. É também escritor, poeta da causa
negra. Coordena um projeto chamado de Beleza Negra,
realizando ações, estudos, pesquisas sobre diversas
temáticas e a negritude. 

Formado em Administração de Empresas pela FESPI/UESC
Federação das Escolas Superiores de Itabuna e
Ilhéus/Universidade Estadual de Santa Cruz com
Especialização em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente. Recentemente teve poemas selecionados para
as antologias: 1001 Poetas da Casa Brasileira de Livros
(2021), Sarau Temporal da APENA Editora (2021), Coleção
Bardos Baianos, Antologia Poética Litoral sul - Editora
COGITO (2022), Coletâneas de Poemas da Editora Plante
(2022).

Foi fundador do Projeto Noite Afro que passou para
Projeto Beleza Negra e em 2022 ganhou status de
Movimento Beleza Negra Itabuna que agrega várias
linguagens da arte: roda de conversa, vigília a Zumbi,
Caminhada a Zumbi e Concurso Beleza Negra com
diversas manifestações culturais- poesia, música, dança. 

Na área ambiental foi diretor do Grupo de Resistência às
Agressões ao Meio Ambiente - GRAMA onde fundou o
Jornal Informativo Orelha de Pau (fungo em forma de
orelha que dá em madeira pobre). Foi Conselheiro por
nove mandatos do CEPRAM - Conselho Estadual do Meio
Ambiente e por dois mandatos no CONAMA - Conselho
Nacional do Meio Ambiente.

O ator e poeta Walmir do Carmo, desde criança encontra
nos versos uma forma de mostrar o olhar sobre o mundo,
acaba de conquistar mais um espaço pelo
reconhecimento. Um poema dele, intitulado “Abraço”, é
um dos 250 selecionados para compor a antologia “Poesia
Livre 2019”. Lançada pela editora Vivara, a publicação é
fruto de um concurso para revelar novos poetas, do qual
participaram mais de dois mil inscritos. 

Para o escritor “É uma satisfação, uma alegria
incomensurável. Foi um prazer participar, uma
surpresa. Por estarmos em Itabuna no Sul da
Bahia/Nordeste, achamos que não podemos conquistar
algo lá fora, mas quando o universo conspira a nosso
favor, a vitória é certa, é so ter foco. Mas quando o
universo conspira, a gente consegue as coisas; é só ter
foco”, afirma, como se assim encorajasse outros
escritores a empreitadas semelhantes.

Walmir atua em projetos sociais na cidade de Itabuna-
Bahia de incentivo a leitura e a escrita para crianças
carentes e atua no Projeto Beleza Negra. Além disso, o
que foi determinante para traçar sua trajetória foi sua
força de vontade, acreditar em si e na busca por
realizar algo positivo na cultura negra.

Para ele, ser negro, atualmente, representa ser
resistência, ser batalhador, lutar pelos seus direitos, e
ir em busca de seus objetivos e projetos de vida. Ele
espera que no futuro não exista diferenciação entre cor
de pele, que as pessoas negras não necessitem buscar e
lutar tanto para ser respeitadas e valorizadas e que
sejam reconhecidas em seus espaços profissionais sem
distinção entre brancos e negros. 

WALMIR DO CARMO
POR

ANA LUIZA BORGES DA SILVA
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Esse mais velho é africano nascido em diáspora, e tem
em sua trajetória muitas contribuições ao povo preto, é
marido, pai, tio, avô, escritor, professor da rede pública
estadual em Salvador, poeta, pastor. Walter é filho de
soteropolitanos, mas nasceu em 07/08/1956, na cidade do
Rio de Janeiro, considera-se filho da migração, isso
porque seus pais assim como outros (as) nordestinos (as)
migraram para o Rio de Janeiro em busca de melhores
condições de vida.

Estudou no curso de Teologia no Seminário
Presbiteriano do Sul (Campinas-SP) por um ano e meio e
no curso de Teologia no Seminário Teológico Batista do
Sul do Brasil (Rio de Janeiro), é licenciado e bacharel em
História pela Universidade Santa Úrsula (USU), tendo
concluída essa formação em 1981. 

 WALTER OLIVEIRA PASSOS

Desde os dezenove anos participa da luta contra o
racismo, tendo sido integrante de diversos movimentos
de resistência preta, como: o Movimento Black Soul, o
Grupo Luís Gama –USU, o Grupo André Rebouças –UFF,
o Movimento Negro Unificado (MNU), a Sociedade Malê
Arte e Cultura Negra, o Grupo João Cândido e outros.
Participando ainda de diversos congressos nos estados
no Brasil e no exterior. Entre suas publicações
registram-se os seguintes livros: Bahia: Terra de
Quilombos, Teologia da Revelação Ancestral (teóricos e
históricos); Anegrando, Rebeldia, Perfume de Melanina,
Rabiscos para Oyá (livros de poesias); Jardim do Éden
Africano, Pedra de Xangô- Patrimônio Cultural, Pedra de
Nzazi, Xangô e Sogbo? (Livros de literatura infantil). 

Entre os elementos que anuncia como motivação a sua
trajetória por dentro da luta em prol do povo preto,
Walter aponta “os meus pais, o amor que eles possuíam
a nossa origem africana, em fortalece até hoje”. (PASSOS,
2022). 

Para esse mais velho, que se reconhece como africano
em diáspora, sua construção de consciência permitiu
perceber que ainda é considerado um estrangeiro no
Brasil, ainda que tenha nascido nesse território, e isso,
em sua compreensão, se verifica pela forma com que a
sociedade brasileira trata as pessoas pretas ao longo da
história da nossa presença no país. Walter afirma: sou
um africano em diáspora, tenho consciência que ainda
sou considerado um estrangeiro, tendo os direitos
violados, as culturas demonizadas, tendo a juventude
com um índice de assassinatos um dos mais altos do
planeta. Ser africano em diáspora e saber da letalidade
que corremos sempre devido à cor da nossa pele. Ao
mesmo tempo, sou orgulhoso de ser originário do
Continente mais bonito, rico e que civilizou o mundo.
(PASSOS, 2022, entrevista). 

Em seu atual momento, afirma que do ponto de vista
profissional, está se aposentando, mas espera que os
seus filhos, filhas, neta e netos consigam ter um futuro
com mais oportunidades e respeito nesse país.

POR
TAISA DE SOUSA FERREIRA
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Zélia Amador de Deus é co-fundadora e militante do
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará
(CEDENPA). Professora Associada da Universidade
Federal do Pará (UFPA). Foi Vice-reitora da mesma
universidade onde enfrentou práticas racistas e
preconceituosas, tendo que conviver com posturas de
pessoas que embora se apresentassem com
posicionamentos considerados “politicamente
corretos” ao ver uma negra na função de vice-reitora,
demonstravam e expressaram seu racismo
abertamente, até então sutil, como define Abdias
Nascimento. Mas não se deixou intimidar. Foi
aguerrida enquanto vice-reitora, sobretudo na defesa
da implementação da Política de Ação Afirmativa para
negros e indígenas e política de cotas. E da mesma
maneira contribuiu para a discussão da temática no
cenário nacional, sendo uma pessoa de grande
importância para o movimento negro do Brasil e do
Pará. 

Ex-Presidente da Associação Brasileira de
Pesquisadores Negros (ABPN). Demonstrando o
compromisso com a defesa dos direitos dos negros e
negras, estando visível em sua fala e ação nos
diferentes espaços em que atua. Membro do Grupo
Interministerial de Valorização da População Negra
(GTI), 1996 a 2001. Coordenadora do Núcleo de Arte da
UFPA (1997 a 2001). 

Implantou e coordenou o Programa de Ação Afirmativa
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2001 a
2003). Membro da Comissão Técnica Nacional de
Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação
dos Afro-Brasileiros - CADARA. Co-fundadora e
integrante do Grupo de Estudos Afroamazônico da
UFPA (2003).

ZÉLIA AMADOR DE DEUS
POR

ANA LIDIA CARDOSO DO NASCIMENTO
 
 

148



Possui uma capacidade de diálogo em todas as
instâncias que trate dos direitos dos negros e negras,
seja no âmbito cultural, religioso, social, econômico,
dentre outros. Com seu jeito sereno e voz tranquila,
negocia sem alterar a voz, com ternura e amorosidade. 

Coordenadora do Curso de Especialização "Saberes
Africanos e Afro-Brasileiros na Amazônia (Latu Sensu)
(2011). Sua atuação profissional é na área de Letras;
Teatro com experiência em História da Arte; Estética
com ênfase em Arte e Literatura, atuando
principalmente nos seguintes temas: cultura, arte,
teatro, literatura negra, política de Ação Afirmativa,
educação e Afro-Diáspora. Em 2020 foi agraciada como
professora Emérita da UFPA, merecimento pela sua
trajetória na instituição. Atualmente é coordenadora
geral da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social
(ADIS) da UFPA.
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LUCIANE RIBEIRO DIAS GONÇALVES - Realizou estágio pós-doutoral na
Universidade de Coimbra - Portugal, no Centro de estudos Sociais - CES/UC
(2015-2016). É doutora em 181 Educação pela Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP (2011) - UNICAMP, mestre em Educação pela
Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2004) e graduada em Matemática
pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG (1987), graduada em
Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG (1997).
Atualmente é professora adjunta no Instituto de Ciências Humanas do Pontal -
ICHPO / UFU, no curso de Pedagogia. Atua na formação inicial de professores
na graduação em Pedagogia, ministrando disciplinas como Estágio
Supervisionado, Movimentos sociais e gestão, Prointer Matemática e EJA. Atuou
na formação continuada por meio de atividades da Rede Nacional de Formação
de Professores - RENAFOR. 

Coordenou o PIBID Interdisciplinar _ Pontal. Coordena o Curso de formação docente em Educação para as relações
étnico-raciais. Desenvolve trabalhos relacionados à pesquisa e extensão ligados a implementação da Lei 10.639/03 e
Educação das relações étnico-raciais. Tem experiência na área de Educação Básica como: professora regente da
Educação Infantil e séries iniciais (trabalho com alfabetização e letramento); diretora escolar (escola pública
municipal e particular). Coordenou o curso de formação de Conselhos Escolares, na formação de gestores. Milita no
movimento negro por meio da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares - FUMZUP e Curso Pré-vestibular para
negros/as e carentes - PREVESTI. Coordenadora do Projeto TransNegressão de acesso à pós-graduação, do Programa
Abdias Nascimento. Filiada à Associação Brasileira de pesquisadores negros - Abpn. Coordenou a realização do X
Congresso de pesquisadores negros - X Copene. Participa do Cecampe sudeste, projeto que articula ações sobre
descentralização financeira por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

MARCELO VITOR RODRIGUES NOGUEIRA- Graduado em Licenciatura em
Matemática pelo Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (2021) Mestrando no Programa de
Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade
Federal de Uberlândia. Coordenador do Projeto Afrocientista (2019/2021).
Mediador do Programa Novo Mais Educação Portaria MEC n.º 1.144/2016 e
regido pela Resolução FNDE nº 5/2016 na Escola Municipal Aureliano. Joaquim
da Silva - CAIC (2017). Coordenador do Núcleo de estudos afro-brasileiros e
Indígenas da Universidade Federal de Uberlândia (NEABi/UFU) desde (2018).
Integrante do Núcleo de estudo e pesquisas sobre educação para as relações
raciais e ações afirmativas da Universidade Federal de Uberlândia
(NEPERE/UFU) desde (2017). Vice-presidente da ONG Vânia Lafit (2020).
Presidente da Associação BAOBÁ (2020). 

Atualmente tenho como foco estudos que abordam a Educação para as Relações Étnico-raciais, gênero, sexualidade e
a Etnomatemática.
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ALESSANDRA SÁVIA DA COSTA MASULLO - Alessandra é filha do Mar e mulher negra
piauiense, que viveu muitos anos no Ceará. É brincante de Coco, Ciranda, Maracatu. Assistente
Social e educadora, colaboradora do Movimento da Pesca Artesanal (MPP) do Piauí, Mestra e
doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará
(FACED/UFC), pesquisadora da Pretagogia, das Oralidades Afrobrasileiras e Africanidades.
Desenvolve o projeto de sua autoria "Terreiro de Saberes Brincantes". Integra o grupo musical
“SembaKoco”, o Maracatu Nação Iracema, o Coral EnCantos/IFPI, o Negract /UFDPar e o
NACE/UFC.
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ANA CAROLINA MENDES RAFAEL - Técnica em Química pelo Instituto Federal do
Triângulo Mineiro (2017). Graduanda em Educação Física pela Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG), atualmente, trabalha com relações étnico-raciais, dentro da Educação
Física, com a temática corporeidade expressa nas religiões de matriz africana. A experiência de
participar do NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas), é única, e importante
para minha formação acadêmica, no qual, destacando a necessidade de trabalhar com as leis
10.639/03 e 11.645/08.

ANA CLEIDE COSTA BERNARDO - Residente na comunidade quilombola de Capoeiras-
RN. Participou do Sindicato rural, Movimento Negro, grupo de jovens, foi líder de classe,
escreve poesia Negra, participou de vários seminários voltados a questão étnico-racial.
Graduada em gestão de cooperativa pela (UFRN) (2015), pelo Programa Nacional de Educação
da Reforma Agrária (PRONERA). Educadora popular pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
 

ANA LIDIA CARDOSO DO NASCIMENTO - Doutora em Ciências do Desenvolvimento
Socioambiental/Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico
Úmido-Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA). Mestre em Planejamento do
Desenvolvimento-PLADES-Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA).
Especialista em Educação Ambiental/Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/UFPA). Graduação
em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora efetiva da Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA) na área de Planejamento e Legislação, lotada no Instituto
Socioambiental e de Recursos Hidricos-ISARH.  

ANA LUIZA BORGES DA SILVA - Professora da Rede Pública Estadual na Bahia, formada
em Educação Física, atua como professora especialista atendendo alunos com deficiências em
uma Sala de Recursos Multifuncional. Possui especialização em Gestão Pública. Formação
Pedagógica para a educação inclusiva, Educação Infantil e Metodologia em Educação Física e
Esporte pela Universidade Estadual de Santa Cruz. 

ANDREZA MARA DA FONSECA - Professora da Educação Básica, Educação Infantil e
Ensino Fundamental, 1º e 2º Ciclos, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG.
Doutoranda em Educação UNESP/RIO CLARO, mestra em Educação pela (PUC Minas) como
bolsista da (FAPEMIG). Especialista em: Mídias na Educação (UFSJ), História da África e
Culturas Afro-Brasileiras (UFMG) e Práticas de Letramento e Alfabetização (UFSJ). Pedagoga
pela UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais). Integrante do Núcleo de Estudos de
Educação das Relações Étnico-Raciais da SMED/PBH, membro da (ABPN).
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ARIANA MARIA DA PAZ COSTA MOURA - Graduação em Serviço Social pelo Instituto
Camilo Filho (ICF) (2008). Especialização em Garantia dos Direitos e Políticas de Cuidado a
Criança e ao Adolescente da Universidade Nacional de Brasília (UNB) 2022. Atuando na
política de proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, com ênfase na política
de Assistência Social, realizando atendimento as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco
pessoal e social. Supervisora de campo de universidades e faculdades desde 2012.

CARLA MARIA BATISTA PAULA PEREIRA - Sou Carla Maria Batista Paula, tenho 55
anos. Na área profissional tenho experiência de 24 anos no magistério de educação básica e
superior. Graduada em Licenciatura Plena em História (UFMA). Pós-graduada em
Planejamento Educacional. Acadêmica de Direito cursando o oitavo período (FACAM).
Desenvolvo projetos na área de Direitos Humanos buscando contribuir na sustentação às ações
de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, e de reparação das violações,
especialmente no que tange as mulheres e as crianças.

CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA - Nasci em Salvador, Bahia, Graduado em
Matemática, Especialização em Gestão Escolar. Atuo como Professor de Matemática rede
Estadual SEC/BA por 30 anos, amo o que faço procuro sempre novas aprendizagens. Fiz
também Especialização em Psicopedagogia Escolar. O curso me proporcionou conhecer uma
área ainda pouco discutida na área em que atuo. 
 

CINTHYA DE FÁTIMA DO AMARAL CORDOVIL OLIVEIRA - Amazonense –
Empregada Pública Federal nos CORREIOS - Bacharel em Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda – FAC/UNINORTE. Pesquisadora no Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares
pela (UNIFESP-BS), com participação no Projeto Intelectuais Negras Brasileiras. Pesquisadora
no grupo Ylê-Educare: educação e questões étnico raciais dos Programas de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Nove de Julho. Educadora Social. Ativista pelos Direitos Humanos
e Relações Étnico-raciais, pelo Movimento Negro de Hortolândia e pela Anistia Internacional.

CLEIDIANE COLINS GOMES - Sou de Santa Inês do Maranhão, Mulher, Negra,
Professora e pesquisadora das infâncias. Graduada em Letras/português e suas Respectivas
Literaturas. Especialista em Política Educacional pela Universidade Federal do Amapá (2021).
Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Integra o Grupo de
Estudo, Pesquisa, Extensão e intervenção pedagógica em Corporeidade, Arte, Cultura e
Educação para as Relações Étnico- raciais com Ênfase em Educação Quilombola
(GEPEI/CNPq).integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil
(NEPIE/UFPR).

DAMIRES DOS SANTOS PEREIRA - Estudante do 9º período de Serviço Social da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Pesquisadora na área de Serviço Social e educação
antirracista nas escolas.  Ex bolsista do Programa de educação tutorial - PET (Re)Conectando
Saberes, Fazeres e Práticas.
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DANYELLE RIBEIRO VASCONCELOS - Licenciada em Letras Português pela
Universidade Federal do Ceará - UFC (2000). Especialista no Ensino de Língua Portuguesa
pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (2003). Professora da rede municipal de
Fortaleza e da rede estadual do Ceará há mais de 20 anos. Participou do Time de Autores como
mentora na formação e elaboração de planos de aula de Língua Portuguesa conforme a
(BNCC), promovido pela Revista Nova Escola (2018). Pesquisa e ensina teatro na escola à luz
do Teatro do Oprimido há mais de  10 anos. Atualmente, é mestranda do Profletras, Mestrado
Profissional em Letras, pela UECE, com foco de pesquisa em Multiletramentos e avaliação
educacional

DEISE VIEIRA ALVES - Deise Vieira Alves, natural de São Lourenço do Sul/ RS. Possuo
formação acadêmica em História Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande-
(FURG) (2018) Participação em eventos: Jornada Acadêmica das Licenciaturas" Tecendo
Saberes". (2015); VI Jornada Acadêmica das Licenciaturas" Formação Docente- Reflexões
Necessárias”. 2016; VII Jornada Acadêmica EAD: “Suas Práticas e Possibilidades''. (2017);
Oficina de História do Tempo Presente: ” República Democrática do Congo”. (2018).
Atualmente estou cursando Licenciatura em Educação do Campo pela FURG. 

DIOGO FONSECA - Professor de Língua Portuguesa das redes particular e municipal de
Educação de Salvador, graduado em Letras pela (UFBA), especialista em Gramática e Texto
pela (UNIFACS), mestrando do programa Profletras/UFBA, um docente negro, ávido por
novas descobertas relacionadas aos processos de letramento de jovens e adultos, por meio de
uma perspectiva antirracista, em prol da melhoria da qualidade do ensino público brasileiro.

 

DRIELI LEIDE SILVA SAMPAIO - É paraense. Atua como professora de língua portuguesa
da escola pública de Minas Gerais. É licenciada em Letras - Língua Portuguesa pela
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). É mestre em Estudos da Linguagem pelo
Programa de Pós-graduação em Letras (POSLETRAS), na linha de pesquisa em Linguagem e
Memória Cultural, também pela UFOP. É especialista em Gestão e Docência na Educação
Superior pela Universidade da Amazônia (UNAMA) e também possui graduação em Turismo
pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM).

EDNEY ADVINCULA DA CONCEIÇÃO - Mestrando do Programa de Pós-Graduação em
Artes Cênicas (PPGAC-UFBA), desenvolvendo a pesquisa com Bonecas Abayomi nas aulas de
dança a partir de uma didática Pretagógica que enaltece identidade, raça e gênero no ambiente
escolar. Licenciado e Bacharel em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Especialista em Estudos Contemporâneos em Dança. Graduando do curso de Gênero e
Diversidades no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM/UFBA).
Professor de Dança da Rede Municipal de Salvador atuando nos Anos Iniciais da Educação
Básica. Interessa-se por pesquisas em Artes com viés da identidade, raça/etnia, gênero e cultura
popular.
ELEN SABRINA ASSIS COSTA - Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de
Montes Claros. Especializando em Educação Especial e também em Direitos Humanos. Pós-
graduada em Direito Constitucional e Tributário (2022) Pós latu sensu em: Ciências da
Religião - Grupo (FAVENI) Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade
Estadual de Montes Claros (2013). Licenciada em Pedagogia na Faculdade Cruzeiro do Sul
(2020) e Ciências da Religião (2020) com experiência no Ensino Religioso na Educação Básica
e diversas produções com publicações na área. Universidade Estadual de Montes Claros -
Bolsista de Iniciação Científica BIC/Uni 2018/2019. Bacharel em Ciências Sociais. 153
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ELINE LOPES DE OLIVEIRA - Mestre em Gerência e Administração de Políticas Culturais
e Educacionais pelo Instituto Superior Kyre`y Sãso e também sou Pós- Graduada em Língua
Portuguesa e Literaturas pela (PUC) de Anápolis-GO. Graduada em Língua Portuguesa e
Literaturas pela (UNEB) e possuo outra graduação em Sociologia. No período em que estava
estudando na (UNEB), atuei como bolsista do Projeto Dicionário Amadiano do professor
Gildeci de Oliveira Leite, o qual tenho muita estima, pois muito me ensinou e contribuiu para
minha formação. Atualmente leciono numa Escola Municipal de nome José Tiago de Oliveira,
pertencente ao município de Mulungu do Morro-Ba.

ELIZABETH DE JESUS DA SILVA - Doutorado e Mestrado pelo Programa de Pós-
graduação em Educação pela (UFBA). Graduação em Licenciatura em História pela (UCSAL)
e Especialização em Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia.  Atualmente em Estágio Pós-Doutoral em Educação no Programa de
Pós-graduação em Educação da (UFBA). Professora Substituta na área de Ensino de História
na Faculdade de Educação da UFBA. Membro do Grupo de Pesquisa História da Cultura
Corporal, Educação, Lazer e Sociedade (HCEL).

ELIZETE TEODORO DA SILVA - Elizete Teodoro da Silva, publicamente conhecida como
Eli Odara Theodoro, mulher preta, identidade quilombola, mãe, feminista, educadora social,
mobilizadora social, administradora, gestora de instituição de ensino fundamental e médio,
poeta, extensionista em história da África, direitos humanos, tecnóloga em teatro, produtora
cultural, licencianda em teatro na UFBA, liderança quilombola, integrante do núcleo de
desenvolvimento das comunidades quilombola território do recôncavo, integrante do conselho
Estadual das comunidades e associações e coordenação nacional de articulação das
comunidades negras rurais quilombolas, com ativismo no grupo de articulação das
comunidades negras quilombola da Bahia.
ELOISA PAIXÃO ROSA - Eloisa Paixão Rosa nasceu em Porto Alegre, RS e vive em
Guaíba, RS. Possui graduação em Letras Português com Habilitação em Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas, pela Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras –
(FAPA) e especialização em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. É
sócia fundadora do Coletivo Pretas e Profs.. Membro do FPEDRS – Fórum Permanente de
Educação e Diversidade Étnico-racial do RS e Conselheira do CODIM/Guaíba-RS – Conselho
dos Direitos da Mulher. Tem experiência na Área de Educação nos anos finais do ensino
fundamental interdisciplinar na ERER.

ELSA ELAINE PAJARO DALBELO TAPXURE - Pedagoga, trabalhei como
alfabetizadora nas séries iniciais, ensino fundamental e educação infantil, professora das
Matérias Pedagógicas do Curso de Magistério e estou há 10 anos como Analista de Gestão
Educacional na Secretaria Municipal de Educação de Uberaba (Departamento de Arte e
Cultura). Realizei um curso História da Arte. Gosto muito de estudar e quanto mais aprendo
mais vejo que preciso. O profissional da educação é um ser em construção, nunca estará
“formado”, assim como os seres humanos que somos. Meu interesse pelas políticas
antirracistas se intensificou, pois ficou insustentável viver nesse país, fingindo que convivemos
bem uns com os outros. 
ELZA MARIA SILVA OLIVEIRA - Elza Maria Silva Oliveira, 63 anos, natural de Salvador
(BA), casada, dois filhos e três netos. Administradora, Publicitária e Pedagoga, especialista em
Gestão Democrática da Educação (UESC-2005) e Mestranda em Ciência da Educação (UPAP-
PY). Aposentada na vida civil. Candomblecista do Angola desde 1983, iniciada em abril de
1989, no Ilê Axé Dilewí (Ilhéus -BA), com dijina Matendesi. Há 13 anos Nengwa Nkisi
(sacerdotisa) da Inzo Matamba Dilewí Filha em Colônia Cachoeira- MS e Itacimirim- BA.
Ativista anti-racista, ambientalista e afro empreendedora nas Redes Mulheres de Terreiro da
Bahia e Afroambiental; Coletivo de Artes Kitanda Traz. 154
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ESDRANNE DA SILVA SANTOS -   Graduada em História pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (2020), Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em História (PUC-GO)
bolsista Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), nível mestrado. Linha
de pesquisa em Educação Histórica e Diversidade Cultural, voluntaria no Programa de
Extensão de Direitos Humanos (PDH/PUC-GO), atua como professora voluntária no Programa
de Educação e Cidadania (PEC), participa dos grupos de estudos do Programa Interdisciplinar
da Mulher (PIMEP) e no Programa de Estudos e Extensão Afro-brasileiro (PROAFRO). 

FERNANDA DE ABREU LUCENA VIANA - Belém (PA), Pós-graduanda pela (UFRA) na
área da educação especial. É graduada em Artes Visuais pela (UFPA), 2018. Artista Visual,
arte educadora, ilustradora, autora, gravurista, roteirista, ceramista, escritora do blog “Som e
Vida Hot” sobre Artes Visuais, performance, arte- fotografa, e ilustradora, publicou a obra “A
Matinta Perera do Sítio Santa Rita”- pela editora Paka Tatu, 2021. É premiada por duas vezes
com projetos sobre a Tradição Oral cultural da Amazônia paraense, com o conto na interface
vídeo e livro físico, respectivamente pela Fundação Cultural Municipal de Belém (Fumbel),
Lei Aldir Blanc (2020). 

FERNANDA RIGHETTI DOS SANTOS CUNHA - Candomblecista, professora da rede
pública de ensino SME – SP e mestranda em Educação pela UNIFESP/SP (2022), Pós-
graduada em História e Cultura Afro-Brasileira pela Faculdades São Luís (2022), Pós-graduada
em Legislação educacional pela Faculdade Campos Elísios (2020), Pós-graduada em Ensino de
Filosofia no Ensino Médio pela UNIFESP (2019), Pós-graduada em Ensino de Mídias na
educação pela Universidade Federal do Paraná (2014), Graduada em Pedagogia pela Faculdade
Paulista São José (2015) e Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela
Universidade Cidade de São Paulo (2006).  

FLÁVIA INEZ RESENDE PINTO - 38 anos, natural da cidade de São João del Rei/ MG,
mas resido em Tiradentes/MG. Trabalho como professora de matemática na rede estadual há
12 anos. Sou graduada em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei/ MG e
pós-graduada em Educação Empreendedora, também pela Universidade Federal de São João
del Rei/MG; e possuo alguns mini cursos, tais como: Curso de Formação de Multiplicadores
em Acessibilidade; Cultura Empreendedora no Ensino Fundamental; sistema Estadual de
Redes em Direitos Humanos; Tecnologia e Inovação; Formação em Avaliação Educacional.

GABRIELA SILVA DE JESUS - Gabriela Silva de Jesus, Especialista em Educação
Especial: Deficiência Visual pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e em Graduada em
Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Graduanda em
Pedagogia pela(UNIFAVENI). Pesquisadora nos seguintes temas: Identidade e Educação
Antirracista, Formação de Professor, Educação Especial na perspectiva inclusiva com foco em
baixa visão. Pesquisadora em Identidade racial, Deficiência Visual: Baixa visão e Doenças
Raras. Formadora e Consultora em Educação Antirracista e Educação Especial na Deficiência
Visual.

GABRIELY NASCIMENTO VARELA - Gaby Varela, ou @adaaayo, é nascida e criada no
litoral potiguar, é mulher preta de axé iniciada para Oxum. Formada em Serviço Social, Mestra
em Antropologia Social e especialista em História e Cultura Afro-brasileira. É multiartista e
desenvolve trabalhos na escrita, por meio da poesia e do slam, e nas artes visuais. Também é
compositora e artesã. Brincante da cultura popular, faz parte como batuqueira e uma das
cantoras da Nação Zambêracatu, primeiro maracatu nação do estado do Rio Grande do Norte.
É criadora e administradora da página @colapretta onde compartilha seu trabalho de artes
visuais no campo da arte gráfica digital, através das colagens. 155
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GENIS ALVES PEREIRA DE LIMA - Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal
de Uberlândia – Campus Pontal (2011-2015). Neste período desenvolvi Plano de Trabalho e
Pesquisa de Iniciação Científica integrado ao Projeto: Instituições Escolares no Pontal Mineiro:
Espaços, Normas, Atores e Cotidiano (2014), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais. Atuei como bolsista no Programa de Iniciação à Docência – PIBID
no subprojeto Gestão (2012-2015). Após, conclui o Curso de Mestrado em Educação na Linha
de História e Historiografia da Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (2016-
2018). Graduação em Artes Visuais – Centro Universitário Leonardo da Vinci (2020-2022).  

GILDÁSIA PEREIRA DA COSTA BORGES - Formada em Licenciatura em Geografia pela
Universidade Federal do Tocantins e Mestranda pelo PPGG-UFT de Porto Nacional-To.
Leciona como professora de geografia no Ensino Fundamental II desde 2009, na rede estadual
de ensino do Tocantins. Dedica ao estudo das relações étnico-raciais em função da pesquisa do
mestrado intitulada: Educação Escolar Quilombola e o Ensino de Geografia nas escolas
públicas de Araguatins-To. O mestrado possibilita uma aproximação com a temática em
questão, visto que até então ela não fazia parte da minha agenda. 

HANAH RHINEY HELEIA PACHECO - Paracatuense, com 43 anos, graduada em
Matemática, Pedagogia e Educação Inclusiva. Pós-graduada em Matemática, Psicopedagogia,
Educação Inclusiva, Educação de Jovens e Adultos, Transtorno do Espectro Autista, ABA e
Ciências Da Religião. Servidora efetiva a 25 anos na rede municipal de Paracatu, na área de
Educação do Ensino Fundamental – (PEBII), coordenadora de um dos polos da modalidade
EJA e professora na Sala de Recursos (AEE). No ano de 2022, recebi a proposta em trabalhar
na Secretária de Cultura e Turismo Municipal com projeto Educacional de Patrimônio material
e imaterial. 

IRLAMARA DE PAULA CORRÊA MARTINS - Mestre em Bioética pela Universidade do
Vale do Sapucaí. Pós-graduação em História Econômica pela (UFJF). Licenciatura e
Bacharelado em Filosofia pela Universidade (UFJF) (1990/1994) Atuou como professora de
Filosofia e Sociologia na SEE, MG de 1993 a 2009. Atuou como Professora de Ética e
Cidadania no Ensino Fundamental de 2003 a 2005 no Colégio São Mateus em Juiz de Fora.
Atuou com Professora Assistente na Universidade Presidente Antônio Carlos de 02/2006 a
07/2009. Tutora na UFJF no período de maio de 2015 a dezembro de 2015. Atualmente
professora de Sociologia e Filosofia desde 2011 até o momento na SEE em Juiz de Fora.

JOSE ELIDIO PERERIANETO - Artista da dança, atua no cenário cultural mundial.
Ativista pelo direito de fruição e amplitude social da cultura das artes, atuou por processos
democráticos participativos junto aos órgãos administrativos gestores: Secretaria Municipal de
Cultura de Vitória (FAFI – Coordenador de projetos culturais),Escola Itinerante do Governo do
Estado do ES( Coordenador do Curso de dança),Professor no Projeto Formation Corps pour
XXIIe Siècle Don son Folo – Mali – África – 2019 a convite da Associação Don Son Folo,
sempre com foco na formação de políticas públicas para a dança. Investigador de culturas da
diáspora africana.

JOSILÉIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - Filha de Luzinete dos Santos do
Nascimento e Sebastião do Nascimento, nascida e criada No Município de São Mateus,
pertencente a comunidade quilombola de São Cristóvão. Atuante na área da cultura ancestral
quilombola nos saberes do Jongo (dança de devoção ancestral), da culinária quilombola e
atualmente trabalho como agricultora e trabalho como projetista realizando construção de
projetos culturais. Formada em educação do campo na habilitação de ciências da natureza, pós-
graduada em história e cultura afro-brasileira, atualmente estou como mestranda na
Universidade Federal do Sul da Bahia e realizo minha segunda graduação em educação do
campo na Habilitação de Ciências Humanas. 
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JOYCE CRISTINA FARIAS DE AMORIM - Licenciatura em Letras, habilitação,
Português/Inglês (2003). Licenciatura em Letras Espanhol (2017). Especialização em
Linguística aplicada ao ensino da língua inglesa (2008). Especialização em Educação e novas
tecnologias (2019). Especialização em Docência em Libras (2019). Especialização em Teorias
de Gênero e Feminismos na América Latina (2022). Mestrado em Comunicação, linguagens e
cultura (PPGCLC/Unama/2015-2017). Doutoranda em Comunicação, linguagens e cultura
(PPGCLC/Unama). Integrante do Grupo de pesquisa Mulheres Amazônidas e Latino-
americanas na Literatura e nas Artes (MALALAS/Ufpa). Docente efetiva da Seduc-PA. 

JOYCE LUCIANE CORREIA MUZI - Doutora em Letras pela UEM. Mestra em
Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Mestra em Ciências da
Educação pela Universidad del Norte/Asunción/Py. Formação em Letras, Português e
Espanhol, Educação Bilíngue para Surdos e Surdas, Educação Musical para a Educação Básica
e Direitos humanos, Inclusão e Arte. Líder do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Gênero,
Diversidade e Inclusão (NeGeDI/IFPR) e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero
(NEG/UFPR). Membro do Núcleo de Arte e Cultura e do Neabi do IFPR campus Curitiba.
Feminista decolonial e antirracista.

JURIDE APARECIDA LUZ DE QUADROS -    Graduada em História pela Faculdade
Porto-Alegrense (2006). Pós-Graduada em Rio Grande do Sul: História, Memória e
Patrimônio. Atualmente é professora contratado da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Otaviano Manoel Oliveira Junior. Tem experiência na área de Ciências Humanas e Ensino
Médio Politécnico, como docente nas disciplinas de história, geografia, filosofia, sociologia,
artes, religião e seminário integrado. Professora Premiada como destaque da Região Sul do
Brasil, “Prêmio Professores do Brasil" realizado pelo MEC na 9º edição, ano de 2015. 

KAMILA FREITAS SATHLER FRAGA - Licenciada e bacharela em Ciências Biológicas
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Atualmente é professora de Biologia da rede
privada e pós-graduanda em Educação Ambiental e Sustentabilidade pelo Instituto Federal do
Espírito Santo - Campus Ibatiba. Membro da Rede Eco-Diversa, onde colabora com projetos de
conservação da biodiversidade Brasileira. Durante a graduação desenvolveu projetos de
pesquisa com comunidades tradicionais e agricultores familiares vinculados ao Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra e colaborou como professora voluntária em cursinhos pré-
vestibulares populares. 

LÉA VIEIRA DE OLIVEIRA MACHADO - Conhecida como Mestra Pantaneira no meio da
Capoeira. Professora a 26 anos na rede pública de ensino de Campo Grande -MS. Educadora a
mais de 30 anos na mesma. Formada a Mestra de Capoeira dia 05 de agosto de 2018, tendo
trabalho Social com a atividade do esporte da capoeira, formação social e Capoterapia e
técnicas de alongamentos e exercícios físicos para idosos. Formada em pedagogia licenciatura
Plena dia 24 de março de 2004. Formada em Educação Física dia 02 de julho de 2021 pela
faculdade Única. Especialista em Psicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva e
Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar.

LÍLIA MARISE DE ANDRADE ARAÚJO - Sou preta, mãe, esposa, resido há doze anos em
Ituiutaba-MG, atualmente sou discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na
Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG. Pós-graduanda em Docência para a
Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus
Ituiutaba-MG; participo do Curso virtual de Formação Docente em Educação para as Relações
Étnico-raciais (FORERER/UFU); e, sou graduada em Pedagogia - Licenciatura, pela
Universidade Pitágoras Unopar desde 2021, obtive esse título pelo sistema de cotas “Prouni”. 
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LILIANE LAINE DOS SANTOS SILVA - 24 anos, mamãe da Lara e sou quilombola do
Quilombo Córrego do Meio, moro no Distrito de Airões município de Paula Cândido. Estou
cursando graduação em licenciatura em Educação do Campo, e gosto de fazer trabalhos sociais.
Já fui militante e atualmente faço para minha comunidade. Sou a caçula de 5 irmãos, a primeira
da minha família a completar o ensino médio e estudar em uma universidade pública.  Foi no
curso que me identifiquei enquanto quilombola pelas coisas que eu já fazia tradicionalmente na
comunidade. Sou atual presidente da Associação.

LORENA APARECIDA DOS SANTOS - Professora de Educação Infantil da rede pública da
cidade de São Paulo, no interior de São Paulo. Mãe solo de dois filhos, sendo eles Felipe
Augusto e Ana Carolina. Conclui o magistério em (2004), junto ao último ano de magistério já
iniciei a pedagogia, terminando a mesma em (2008). Em julho de 2019 conclui minha primeira
especialização, em (2021) durante a pandemia realizei um semestre como aluna especial no
mestrado de Educação Especial na Unesp de Araraquara.

LUCAS CATARINO PEREIRA DE SOUSA - Mestrando em Políticas Públicas (UFPI),
Especialista em Garantia dos Direitos e Política de Cuidados à Criança e ao Adolescente
(UnB), Graduado em Serviço Social (FSA), Integrante do Grupo de Estudos em Políticas de
Seguridade Social e Serviço Social- GEPSS (UFPI), Experiência em Docência do Ensino
Superior, no Curso de Serviço Social da Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco-
(FEMAF).

LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO - Nasceu em Cornélio Procópio e vive
em Londrina. Graduado em Letras Português com Habilitação em Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas, pela Universidade Estadual de Londrina (2021). Atualmente é aluno
do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Letras, da mesma instituição, sob a
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