
 

16 

IDEIAS 

“CADERNO DE PAUTAS E FONTES” 

 

 

Apostar no inexistente 

 

Nesta etapa derradeira do ano de 2011 ainda se repercute a morte de Steve Jobs, mentor e 

co-fundador da Apple. A menção, neste caso, nada tem a ver com a temática igualdade racial, 

mas com um conceito que o empresário utilizou quase como um sacerdócio na busca pelo 

sucesso. Em outras palavras, a tese de que é preciso apostar no inexistente. Nem sempre, é 



possível conquistar passos significativos em quaisquer áreas a partir de aprimorar o que já foi 

feito, apesar de méritos e reconhecimentos pregressos. 

A beleza da vida em sociedade deposita-se, parcialmente, na percepção de que muitas 

janelas estão por ser abertas. Portais que aguardam por pessoas de gênio ou por indivíduos 

irresolutos em palmilhar novos campos, novos degraus do conhecimento.  

É com esse preâmbulo que nós da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito 

Federal (Cojira-DF) apresentamos este apanhado, que optamos por conceituar como caderno 

de pautas e fontes “16 Ideias”.  

Certamente, é inovadora a proposta de um grupo de ativistas da igualdade racial e 

profissionais de jornalismo organizarem algumas “idéias” a fim de compartilhá-las com 

veículos de imprensa.  

O nosso entendimento é o de buscar novas formas de defender os valores da cultura afro-

brasileira, as políticas reivindicadas pelas populações afrodescendentes e a causa anti-

racismo. A meta é a da sensibilização. Convencer pauteiros, editores e repórteres que essa 

temática não deve ser exaurida em efemérides como o 13 de Maio ou mesmo o 20 de 

Novembro. Tampouco deve resumir-se, na busca de entrevistados, às costumeiras fontes.  

 

A igualdade racial no Brasil alcançou um patamar impressionante. São dezenas as 

universidades que contam com sistemas de reserva de vagas para negros, as cotas. São em 

maior número os organismos como secretarias, coordenadorias, subsecretarias, conselhos, 

enfim, voltados para esse demanda racial.  

Essa ebulição também se traduz em projetos de lei nas duas casas do Congresso Nacional e 

em órgãos legislativos de nível estadual e municipal no Brasil. Enfim, a igualdade racial veio 



para ficar. Até por esse motivo, merece ser analisada com profissionalismo e seriedade pela 

imprensa brasileira.  

O número “16” é um simbolismo dos 300 anos mais 16 da chamada imortalidade do feito dos 

palmarinos, da Serra da Barriga, em Alagoas, cujo líder Zumbi, foi assassinado em 20 de 

novembro, de 1695.   

O ataque cabal a sede dos Palmares, Macaco, ocorreu em fevereiro, de 1694, chefiado pelo 

bandeirante, Domingos Jorge Velho. Zumbi conseguiu escapar e só foi capturado e morto 

após 21 meses.  

Este Caderno 16 Ideias é uma contribuição da Cojira-DF às comemorações do mês da 

consciência negra, celebrado em novembro, em vários pontos do Brasil.  

Procuramos reunir sugestões de pauta com o intuito de que fomentem coberturas, artigos, 

comentários, enfim, que se traduzam em material jornalístico nos veículos onde este produto 

conseguir chegar.  

Desde logo, esperamos que o nosso gesto não seja compreendido como intromissão ou 

sobejamento. Isso porque, obviamente, as redações têm, de modo geral, condições de 

propor, redigir e editar suas próprias coberturas.  

 

O nosso ponto de partida é o de “fazer o dever de casa”. A Cojira-DF se propõe a reunir 

profissionais do jornalismo que comunguem do sonho da igualdade racial. Portanto, 

ansiamos que o caderno seja lido sob esse prisma do ativismo bem intencionado. 

Nada mais alvissareiro este novembro, em 2011. Ano Internacional do Afrodescedente, 

decretado pela ONU, que coincide com uma década da declaração de Durban, na África do 

Sul, outro evento, capitaneado pela mesma organização. E sobretudo, sob os efeitos da 



sanção da presidente Dilma Roussef, no último dia 11, da Lei 12.519, que institui o Dia 

Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. 

Esta e outras dicas é o que oferecemos aos colegas de redação. 

Cojira-DF. Novembro, de 2011 

 

 

 

A presidente Dilma Roussef acaba de sancionar a Lei 12.519 que institui o Dia Nacional de 

Zumbi, a ser comemorado em 20 de novembro 

 

Foto: Divulgação 

 

 

1.      Uma lei por “pegar” 

Como está sendo aplicada, no Distrito Federal, a Lei 10.639 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"? 



 

Em que proporção as redes pública e privada têm investido em capacitação de docentes para 

dar cumprimento ao enunciado da legislação. Como no Brasil existe a estranha máxima de 

que há “lei que pega e lei que não pega”, nada mais importante de que a imprensa seja 

entendida como espaço indutor para que essa conquista na militância da igualdade racial não 

se torne “letra morta”.  

 

Enfim, os conteúdos pertinentes ao tema, de fato, vem sendo inseridos nos currículos 

escolares? Há quantas anda a produção de material didático, ou seja,  a elaboração de textos, 

fotos e pesquisas? 

 

É importante acrescentar que o Governo Federal, em 2008, ampliou a importância e o 

alcance da medida, por meio da Lei n 11.645, pois incluiu o conceito de História e Cultura 

Indígena, além da afro-brasileira. Logo os questionamentos se tornam ainda mais relevantes.  

 

Há uma coincidência interessante. Antes do Governo Federal, o DF há tinha uma legislação 

com o mesmo objetivo, a chamada Lei Cafú, de 1996. O paralelo é que em ambos os casos, 

há uma assinatura de Cristovam Buarque. Na primeira porque era o governador do o Distrito 

Federal. Em 2003, porque ocupava o cargo de ministro da Educação. Abaixo a íntegra dos 

dois marcos legais.  

 



 

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) participou da sanção da lei federal e distrital que 

tratam do ensino da história da África nos currículos escolares.  

Foto: Agência Câmara  

 

 

 

 



LEI Nº 1.187, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 

(Autoria do Projeto: Deputado Antônio José – Cafu) 

Dispõe sobre a introdução do estudo da raça 

negra como conteúdo programático dos 

currículos do sistema de ensino do Distrito 

Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, 

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º O estudo da raça negra é conteúdo programático obrigatório dos currículos 

das escolas de 1º e 2º graus do Distrito Federal. 

§ 1º No estudo da raça negra, serão valorizados os aspectos sociais, culturais e 

políticos da participação do negro na formação do País. 

§ 2º Cabe à Secretaria de Educação, por seus órgãos competentes, proceder à 

revisão dos currículos a fim de adequá-los a esta Lei. 

Art. 2º A qualificação dos professores e o constante aperfeiçoamento pedagógico 

exigidos para a implementação do disposto no art. 1º ficarão a cargo do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Para alcançar o fim a que se refere o caput, o Poder Executivo 

realizará: 

I – cursos, seminários e debates com a participação da sociedade civil, 

especialmente dos movimentos populares vinculados à defesa da cultura e da contribuição 

afro-brasileira; 



II – intercâmbio com organismos nacionais e internacionais voltados à valorização 

do negro; 

III – análise do material didático, preponderantemente o bibliográfico, a fim de 

suprir as carências identificadas. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias de sua 

publicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de setembro de 1996 

108º da República e 37º de Brasília 

CRISTOVAM BUARQUE 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 16/9/1996. 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 



1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e 

dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito 

de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 

Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  10.1.2003 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

  

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 

privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 



§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses 

dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 

índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

  

Fonte: 

Senador Cristovam Buarque  

Secad/MEC 

Secretaria de Educação do DF 

Professora Neide Rafael  - neide0711@hotmail.com 

  

 

 



2.      Atendimento público desigual  

 

 

 

O economista Marcelo Paixão, professor da UFRJ 

Foto: Agência Câmara  

 

Pesquisa aponta que negros e pardos têm mais dificuldade para ser atendidos no SUS e, nas 

ações judiciais por crime racial, costumam perder mais do que ganhar. O documento, 

elaborado pelo Instituto de Economia da UFRJ, explicita ainda que os negros e pardos estão 

mais vulneráveis em relação à segurança alimentar, possuem maior defasagem escolar e 

recebem menor número de aposentadorias e pensões da Previdência Social. Em relação ao 

acesso à Justiça, o relatório mostra que a maioria dos processos por crime de racismo 

julgados nos Tribunais Regionais de Trabalho (TRTs) é vencida pelo réu da ação e não pela 



vítima. Com 292 páginas, o trabalho é focado nas consequências da Constituição de 1988 e 

seus desdobramentos para os afrodescendentes. Para produzir o texto, os pesquisadores 

recorreram a bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 

Ministérios da Saúde e da Educação e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Fonte: 

Marcelo Paixão - economista e professor da UFRJ 

UFRJ - Fone: (21) 2598-9600 –  

www.ufrj.br  

 

 3.       Discriminação no mercado de 

trabalho em decadência no DF 

Pela primeira vez, em 19 anos, setembro registrou a menor diferença - 0,8 ponto percentual - 

na taxa de desemprego entre negros e não negros. No geral, o índice ficou em 12,5%. O 

mercado de trabalho no Distrito Federal mostrou-se mais justo do que nunca com a 

população negra em setembro último. Pela primeira vez desde o início da série histórica da 

Pesquisa Emprego e Desemprego no DF (PED-DF), em 1992, a taxa de desemprego foi quase a 

mesma para negros e não negros. O primeiro grupo registrou 12,8% de desocupação e o 

segundo, 12%. Na década de 1990, o índice de desempregados negros chegava a mais de 

20%. No início dos anos 2000, a situação melhorou, mas a desigualdade ainda era alta. A 

diferença de 0,8 ponto percentual entre as duas taxas do mês passado é a menor em 19 anos. 

Fonte: 

Secretaria de Trabalho do Distrito Federal (www.setrab.df.gov.br) 



  

 4.     Tese analisa  discurso da 

imprensa sobre a política de cotas  

 

 

O jornalista e doutor em lingüística André Ricardo 

Foto: Divulgação  

 

 

O livro que analisa discurso da imprensa sobre a política de cotas é a tese de doutoramento 

em Linguística (Liv, UnB, 2004) de André Ricardo Nunes Martins, jornalista da TV Senado e 



militante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cojira-DF, lançado pela editora do 

Senado em outubro. o livro investiga o racismo discursivo de que são vítimas os 

afrodescendentes no Brasil, metade da população brasileira, por meio da análise do discurso 

da imprensa sobre a política de cotas para negros nas universidades. Foram analisados 352 

textos de jornais impressos de um total de 1533 que traziam referências a afrobrasileiros ou 

à comunidade afrodescendente no país. Foram examinados textos de seis gêneros 

discursivos – reportagem, editorial, artigo, coluna, entrevista e carta ao editor – provenientes 

de três importantes jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e A Tarde, 

selecionados entre janeiro de 2002 e dezembro de 2003. A análise mostra o impasse sobre a 

ampliação da democratização na sociedade brasileira vista pela perspectiva do 

enfrentamento das desigualdades raciais.  

  

Fonte: 

Jornalista André Ricardo - Autor -  andre33@uol.com.br 

Editora do Senado – Fone: (61) 3303-4141 

  

  

5.       Latinidades 

O Latinidades – Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha em 2011 está em sua 

IV edição. O projeto foi pensado como forma de dar visibilidade ao histórico de lutas e 

resistência da mulher negra na América Latina e trazer temas relacionados ao machismo, 

racismo, sexismo e superação de desigualdades, com recorte de gênero e raça. 

  

 



 

 

Foto: Divulgação 

 

O evento será realizado de 23 a 25 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da 

Cidade,  em Brasília. Mais uma vez, dentro da Conferência do Desenvolvimento – CODE – 

promovida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea – que é parceiro, também, 

na publicação do livro Latinidades, produto dos seminários realizados durante o Festival 

Latinidades. Em 2010 a publicação deu-se em torno do tema Censo e políticas Públicas para 

as Mulheres Negras. 

 

Fonte: 

Jaqueline Fernandes: (61) 7814-2907 

 www.afrolatinas.com.br 

 

  



6.       Oportunidade na Copa do 

Mundo, de 2014 

 

 O Governo Federal está preocupado com a Copa do Mundo de 2014, do ponto de vista da 

questão da igualdade racial. A intenção é que aqui o país não sirva de palco para cenas 

deprimentes que costumam ocorrer no esporte dentro e fora do campo em outras nações. 

São muitos os episódios de intolerância contra jogadores negros ocorridos em nações 

europeias. Há também o efeito "hooligan", ou seja, o de violência de torcedores radicais. 

Exemplo disso são casos de torcedores que arremessaram bananas em campo. 

 

Por todas essas razões, a Confederação de Futebol Européia (Uefa) lançou em outubro uma 

campanha antirracista. A proposta inclui atividades para conscientizar dirigentes, atletas e 

torcedores em cerca de 40 países de que racismo é crime e não contribui em nada com a arte 

do futebol.  Segundo a CBF, o Brasil nunca fez campanhas semelhantes mas, com a realização 

da Copa do Mundo no país, essa pode ser uma excelente oportunidade. 

 

No Brasil, não há registro da realização de campanhas semelhantes, segundo informações da 

CBF. 

http://www.seppir.gov.br  

Fone: (61) 2025-7043 

seppir.imprensa@planalto.gov.br  

 



7.       Percussionista do Grupo 

Djembê faz intercâmbio na Guiné 

 

A cantora e percussionista Nânan Matos 

Foto: Divulgação 

 

 

A cantora e percussionista Nãnan Matos, residente no Distrito Federal, foi uma das 

selecionadas em edital do Ministério da Cultura, que apoia intercâmbios internacionais de 

brasileiros que tenham sido convidados a participar de eventos artísticos em países no 

estrangeiro. Nanãn Matos, militante da igualdade racial, e líder do Grupo Djembê, explica 

que optou pela região da Guiné, na África, porque é rica em manifestações musicais. Em 



Brasília, ela ministra oficinas para conhecimento de instrumentos e a técnica básica dos sons 

dos tambores africanos. 

 

Fonte: 

Nãnan Matos - Fone 8100-4131 - oficinadostambores@gmail.com 

Cantora & Percussionista - Música Tradicional Africana 

 

  

8 Câmara Legislativa promove Sessão 

Solene em referência à consciência 

negra 

 



 

 

O evento acontece no dia 21, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. A iniciativa é dos distritais Cláudio Abrantes (PPS) e Rejane Pitanga (PT). 

Contato: 

Twitter: @rejanepitanga / Facebook: Rejane Pitanga - Dep.rejanepitanga@cl.df.gov.br 

Fone: (61) 3348-8080 

Twitter: @ClaudioAbrantes / FAcebook: Cláudio Abrantes  

Deputadoclaudioabrantes@gmail.com - Fone: (61) 3348-8042  



 9.    Ministério dos Direitos 

Humanos 

 

A ministra da Seppir, Luiza Bairros 

Foto: Divulgação  



 Um fantasma volta a rondar e contrariar o interesse de variados segmentos do Movimento 

Social Negro, ou seja, a intenção de fundir a Secretaria de Igualdade Racial da Presidência da 

República (Seppir) com as secretarias da Mulher, da Juventude e a Fundação Nacional do 

Índio (Funai). As especulações apontam que o momento para isso será a aguardada reforma 

administrativa que o governo federal pretende implementar em 2012. Os critérios 

considerados pelo governo, além da economia gerada pelo enxugamento da máquina, 

envolvem ainda o desempenho e a relevância das secretarias a serem extintas. E também o 

entendimento de que são ações compatíveis com os direitos humanos e que continuariam 

contemplados nesse novo ministério. De modo geral, a virtual medida incomoda os 

segmentos sociais que serão afetados, sobretudo, os da igualdade racial.  

 

Fonte:  

Ministra Luiza Bairros (Seppir)  

Fone (61) 2025-7006  

luiza.bairros@planalto.gov.br 

 

Assessora de Comunicação Social da Seppir - Juci Machado 

Fone: (61) 2025-7043 

seppir.imprensa@planalto.gov.br 

 

 

 

 

 



10. Ano Internacional dos 

Afrodescendentes. Dez anos da 

Declaração de Durban e 150 da Lei 

Ventre Livre 

 

 

 

Em 31 de dezembro encerra-se o Ano Internacional do Afrodescendente, efeméride 

decretada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A capital baiana sediará em 

novembro, o Encontro Mundial do Ano Internacional dos Afrodescendentes - importante 

reunião sobre questões relativas a essa população nos países Ibero-Americanos. As 

atividades acontecerão de 17 a 19 de novembro, em Salvador, marcando as celebrações do 

20 de Novembro – Dia da Consciência Negra, e do Ano Internacional dos Afrodescendentes – 

2011, conforme a resolução 64/169 da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 



 

 

Devem participar do encontro políticos e representantes de movimentos sociais e chefes de 

Estado de diversos países com população afrodescendente, como Cuba, Colômbia, 

Venezuela, Nicarágua, Panamá, Caribe e México, além de autoridades de países africanos. 

Este ano também se completaram dez anos da declaração de Durban, na África, do Sul, 

elaborado em evento da ONU que discutiu racismo, xenofobismo, intolerância e 

discriminações correlatas. Outra data que deve ser mencionada é a dos 150 anos da 

assinatura da Lei do Ventre Livre.  

 

Fonte: http://www.unesco.org 



 

 

 

11. DF amplia políticas para 

afrodescendentes nos 312 anos da 

morte de Zumbi e a superação de 

“Jô” 

O GDF elaborou uma agenda que destaca desde a produção artístico-cultural até a ampliação 

de políticas públicas para as populações negra, indígena e cigana de Brasília e Entorno. Isso 

ocorre no contexto da criação da Secretaria da Igualdade Racial do Distrito Federal (SEPIR-

DF). É a mais nova secretaria da estrutura governamental de Brasília. O comando da pasta 

está a cargo da advogada Josefina Serra dos Santos, cujo histórico de vida é midiático.  

 



 

A secretaria de igualdade racial do DF, Josefina Santos. Foto: Ronaldo Barroso 

 

Vinda do Estado da Paraíba, ela custeou o estudo trabalhando como empregada doméstica. 

Tem, portanto, uma trajetória de superação social e racial. O organismo que a doutora “Jô” 

comanda tem como plataforma de ações, promover a igualdade e a proteção dos direitos de 

indivíduos e grupos raciais e étnicos afetados pela discriminação e demais formas de 

intolerância, com ênfase na população negra do DF e Entorno. Segundo a "doutora Jô" a 

secretaria tem por missão mostrar a sensibilidade de alinhar as políticas públicas para todas 

e todos sem distinção de gênero, raça/etnia, pois o Distrito Federal que comporta 51% da 

População declarada pelo IBGE como Negra, terá em nós um trabalho baseado na ética e 

principalmente na busca por ações afirmativas como Educação, Saúde, Trabalho, emprego e 

renda e a valorização da cultura Afrobrasileira produzida no DF. Bem como atuar 

transversalmente com todas as secretarias de Governo 

 



Fonte: 

Sepir-DF  

Fone: (61) 3425 4705. 

serraadvogados@ibest.com.br 

 

 

Programação: 

 



 

Cara e Cultura Negra 

Locais: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Câmara Legislativa do Distrito Federal, 

Setor de Diversões Sul, Estações do Metrô, e Praça Zumbi dos Palmares 

Realização: apoio: SEPIRDF e SECULTDF 

 

17 a 19 de Novembro 

Projeto Viva Zumbi - 

Local: Praça Zumbi (CONIC) 

Oficinas: Xekerês, Percussão em Tronco e Cabaças, Cantigas de Senzalas, Teatro, poesias e 

dança afro, medicina natural. 

Hora: 17h 

 

18 de novembro 

I Encontro da Conscientização Negra do Gama 

Local: Área Especial em frente Centro Cultural Itapuã 

 

20 de novembro 

Valeu Zumbi- de Palmares para o Mundo 

hora: 9h as 18h no Valparaíso 



 

Valeu Zumbi- de Palmares para o Mundo 

hora: 9h as 18h no Gama 

Clube Tijupá – Etapa B quadra 56/57 

 

12. Dez anos de cotas  

A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, em junho, projeto de lei que institui 

cotas raciais para preenchimento de cargos efetivos no Executivo. A proposta, que ainda 

aguarda sanção, prevê cotas de 20% para negros e indígenas por um período de 10 anos. Foi 

também naquele estado na Universidade Estadual (UERJ), em 2001, que surgiu a primeira 

política de cotas para negros no Brasil. Um inédito sistema de reserva de vagas baseado em 

critérios raciais. Essa medida veio com 116 anos de atraso, se levarmos em conta que desde a 

Abolição, em 1888, havia defensores da necessidade de o Brasil adotar algum sistema de 

integração social e econômico aos afrodescendentes.  

 



 

 

Fontes: Sobre o assunto podem ser ouvidos especialistas de universidades, a UnB, por 

exemplo, conta com o Neab e técnicos que assessoram a reitoria da instituição, que podem 

ser procurados. A Seppir, do Governo Federal, e a Sepir do GDF, também contam com várias 

gestores aptos a discutir o assunto.  

 

 

13 Andi lança relatório sobre igualdade 

de Raça & Etnia e a Educação de 

crianças e adolescentes 

 

 



A Andi lançou neste mês de novembro estudo que apresenta resultado do monitoramento de 

notícias sobre a agenda da infância, raça e etnia em 39 jornais impressos ao longo de 2009. A 

Educação é o tema de maior destaque. No entanto, de acordo com a ONG, a maioria das 

pautas abordou o sistema de cotas, em detrimento de outras políticas importantes para a 

valorização cultura e diminuição das diferenças sociais, como a Lei do Ensino da História 

Afrobrasileira ou Africana. 

 

Criada formalmente em 1993, mas atuando de maneira voluntária desde 1990, a ANDI é uma 

organização da sociedade civil, sem fins de lucro e apartidária, que articula ações inovadoras 

em mídia para o desenvolvimento. Suas estratégias estão fundamentadas na promoção e no 

fortalecimento de um diálogo profissional e ético entre as redações, as faculdades de 

comunicação e de outros campos do conhecimento, os poderes públicos e as entidades 

relacionadas à agenda do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos. 

 

A ANDI nasceu no Brasil que pouco antes havia promulgado sua nova Constituição (1988), 

restaurando as liberdades e consagrando a democracia. Graças à forte pressão popular, a 

nova Carta proclamava, em seu artigo 227, que os direitos das crianças e dos adolescentes 

deveriam ser tratados como “prioridade absoluta” pelas famílias, a sociedade e o Estado. 

Dois anos mais tarde, o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e 

aprovou seu Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

Contato: SDS - Ed. Boulevard Center / Bloco A / Sala 101 - Brasília - DF / 70391-900 

Fone: (61) 2102 6508 | Fax: (61) 2102 6550 



 

 

 

 

 14. Jornalista lança livro sobre a 

"Legião Negra" 

  

O jornalista Oswaldo Faustino. Foto divulgação 



 

Os membros da Legião Negra 

Foto: Divulgação  

 

Romance histórico do jornalista Oswaldo Faustino aborda uma faceta pouco conhecida da 

história nacional: a participação voluntária de um grande número de afro-brasileiros na 

Revolução Constitucionalista de 1932, contra o regime de Getulio Vargas.  

 

Entre julho e outubro de 1932, milhares de paulistas lutaram contra a ditadura de Getulio 

Vargas, instituída dois anos antes. Entre os objetivos dos revoltosos estavam a promulgação 

de uma nova Constituição e a deposição de Vargas. Muito já se contou sobre esse episódio, 

mas em A Legião Negra - A luta dos afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932 

do jornalista Oswaldo Faustino, um ângulo quase inédito do episódio é apresentado: a brava 



atuação de uma legião formada, a princípio, por três batalhões voluntários compostos 

exclusivamente de afrodescendentes. 

Oswaldo Faustino é jornalista desde 1976, além de escritor e estudioso de relações 

etnorraciais. Foi repórter de rádio, TV, revistas e jornais, como Folha de São Paulo e O Estado 

de S. Paulo, e, também, editor de Cultura do Diário Popular. Escreveu a biografia de Nei 

Lopes, primeiro volume da Coleção Retratos do Brasil Negro (Selo Negro, 2009). É coautor de 

diversos livros infantojuvenis e colaborador da revista Raça Brasil. Ministra palestras e 

minicursos para educadores sobre formas práticas para a implementação da Lei n. 10.639/03, 

que institui o ensino obrigatório de História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

 



 

  

Fonte: Editora Selo Negro  

Fone:  (11) 3865-9890 

ofaustino5@uol.com.br por   

 

www.selonegro.com.br 

 

 

15. Occupy the Hood (Estados 

Unidos) 

 

 

 



Enquanto o protesto dos indignados em Nova Iorque (Occupy Wall Street) torna-se viral no 

mundo (são várias as cidades nos Estados Unidos onde as manifestações da classe média 

contra o desemprego, a perda do poder aquisitivo e o sistema financeiro americano estão 

ocorrendo em vigília de 24 horas em frente aos maiores centros financeiros), uma chamada 

“minoria”, paralela a esse movimento, vem passando quase despercebida pela mídia: o 

movimento Occupy the Hood, que iniciou em Boston, formado pelas comunidades negras e 

residentes nas periferias. É nesse espaço que as pessoas negras têm fala e discutem questões 

como a violência juvenil, a violência policial, oportunidades para empregabilidade, a 

educação e o racismo. Occupy the Hood é uma demonstração de que a luta pela igualdade de 

oportunidades dos afro-americanos não acabou com a integração e que ainda falta muito 

para a população afro-americana alcançar verdadeiramente o sonho de Martin Luther King.  

 

 

Foto: Divulgação 



 

 

Referência/contato: Agência Afro-Latina-Euro-Americana de Informação (ALAI) 

alaionline10@gmail.com e ana.alakija@gmail.com 

 

 

16. Universidades se transformam 

em “celeiros” de militantes raciais  

 

 

O sociólogo Sales Augusto 



Foto: Divulgação  

 

A tese é do sociólogo Sales Augusto, doutor pela UnB. No entender do pesquisador, há em 

andamento um processo de metamorfose que propicia o “surgimento de uma nova categoria 

de intelectuais no Brasil, os negros intelectuais. Estes são os intelectuais de origem ou 

ascendência negra que sofreram ou sofrem influência direta ou indireta dos movimentos 

sociais negros, adquirindo ou incorporando destes uma ética da convicção antirracismo que, 

associada e em interação com o conhecimento acadêmico-científico adquirido dos programas 

de pós-graduação de universidades, produz nestes intelectuais um ethos acadêmico ativo 

que orienta as suas pesquisas, estudos, ações, bem como as suas atividades profissionais de 

professores universitários”.  

 

Fonte:  

Sales Augusto dos Santos 

Fones: 8117.9113 e 3043.3643 (à tarde) 

salesaugustodossantos@gmail.com 

 

 

 

 

 


