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NO MARTINS
No Martins é um artista nascido e criado em São Paulo. Aqui 
ele vive e trabalha. Seus primeiros contatos com as artes visuais 
ocorreram em 2003 com atividades de Pixação e de Graffiti. 
Frequentou os ateliês de gravura da Oficina Cultural Oswald 
de Andrade, em São Paulo, onde teve aulas com artistas como 
Rosana Paulino, Kika Levy, Ulysses Bôscolo, entre outros. 
A produção de No Martins transita pelas linguagens 
da pintura, performance e experimentações utilizando 
objetos que em suas pesquisas revelam seu cotidiano, mas 
especialmente, os problemas enfrentados por negros e 
negras no cotidiano urbano, discutindo racismo, violência 
policial e o genocídio da população negra brasileira. 
Nas palavras do curador Helio Menezes, o artista No 
Martins disseca as camadas de um racismo expressamente 
urbano, no qual o direito elementar de ir e vir não 
são praticados igualmente entre negros e brancos.  
Junto a No Martins, nós da DUMELA, dizemos #Já Basta!
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Mais um número da DUMELA 
está chegando as suas mãos! Nossa 
equipe fecha esta publicação 
na certeza de que nossa luta 
pela educação antirracista vem 
trilhando bom caminho.  
A edição apresenta o ensaio 
fotográfico realizado pelas 
alunas do curso de jornalismo 
versando sobre nossa luta contra 
o feminicídio, um trabalho 
desenvolvido na disciplina de 
Fotojornalismo sob orientação 
do professor Eduardo Viné Boldt, 
o mesmo que nos brinda com o 
artigo Memórias Fotográficas pelo 
Mundo, pesquisa desenvolvida 
no mestrado na qual aborda o 
mundo do trabalho dos repórteres 
de imagem (cinegrafista e 
fotógrafos), especialmente alguns 
profissionais negros que atuaram 
no início do século XIX.  
A capa transmite nosso grito de 
BASTA contra o feminicídio, o 
genocídio, e o racismo. Lutamos 
a favor da vida! No Martins é um 
artista visual, dono dessa obra que 
retrata nossa dor e luta contra o 
racismo. O estilo contemporâneo 
de contar essa história tem levado 
No Martins para diversos lugares 
(galerias e exposições individuais 
e coletivas) no mundo que estão 
tendo o prazer de (re) conhecer a 
sua estética. 
No Martins é nosso egresso do 
curso de Artes Visuais e que 
atualmente junto com outros 
jovens artistas negros vem 
ajudando o mundo a entender 
nossa denúncia contra a imagem 
de que a sociedade brasileira seja 
exemplo de democracia racial.  
Nesse semestre o NERA 
desenvolveu a atividade de 
formação continuada com a 
criação do evento Sala de Leitura, 
que refletiu sobre a obra de Sueli 
Carneiro e seu entendimento 

sobre a mulher negra e o Geledés.  
Também realizamos a entrevista 
com Nilza Iraci atual presidente 
do Geledés que nos conta 
momentos preciosos de como tem 
sido essa luta.
Estamos comemorando também 
o aniversário de 30 anos do curso 
de Educação Física que sempre 
se destacou no cenário nacional 
como referência de ensino, 
transformando-se em motivo de 
orgulho da instituição, docentes, 
alunos, egressos e colaboradores. 
Preciosa também é nossa história 
de aniversário de 20 anos do 
curso de Arquitetura, mas essa 
trajetória você acompanhará na 
próxima edição, primeira de 2020, 
na qual detalharemos histórias de 
cursos que estejam completando 
20 anos neste ano, como é o caso 
de Rádio e TV.
A educação a distância está 
representada com a entrevista 
do novo diretor digital do grupo 
Laureate, Filipe Ramos Barroso, 
que traça um panorama da área e 
nos fala sobre cursos, tecnologias 
e inovações.
Estamos fechando a edição com 
opiniões diversas sobre o conceito 
de masculinidades, quando colegas 
professores, alunos e funcionários 
tecem suas maneiras plurais de 
ser homem. Esperamos continuar 
contribuindo para um debate que 
é emergente.   
A contribuição das resenhas 
sobre obra de escritores como 
Carolina de Jesus e Clóvis Moura, 
assim como dos músicos Itamar 
Assunção e Emicida ilustram 
muito o que queremos contar na 
DUMELA.
        
Boa leitura!

Formação continuada!

Maria Lúcia da Silva
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Cada sujeito penetra em um 
escrito por um caminho singular. Eu 
retorno a obra da escritora Carolina 
Maria de Jesus em 2016, não pela 
escola ou ambiente acadêmico em 
que os escritos de uma das maiores 
escritoras negras deveria ser o pilar 
das discussões sobre o real Brasil, 
mas pelo sentimento de descrença 
nas epistemologias colonizadoras 
do ambiente acadêmico que me 
assolava pelo fracasso da tentativa de 
experimentar a legitimidade de vozes 
importantes na construção de saberes 
reais brasileiros: o que é ‘voz’ dentro 
das relações de poderes intelectuais 
em uma país com a impressão no 
tecido nacional escravagista como 
o Brasil? Como pensar um Brasil 
pela voz dos intelectualmente 
marginalizados? Que pensamento 
pode ter força para provocar uma 
mudança no campo das relações 
de um Brasil tomado por uma 
desigualdade dilacerante? Que vozes 
fora da autoridade encastelada podem 
e estão autorizadas a falar por nós? 

Caminhos cruzados pela obra 
de Carolina Maria de Jesus

Por Daniel Manzoni de Almeida*
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O que é ser um intelectual no Brasil 
de hoje? Como o pensamento de uma 
intelectual não “autorizada” pelo 
status quo da intelligentsia brasileira 
nos é importante e representativo 
de qualidade como forma de 
construirmos nosso posicionamento 
no universo brasileiro? Encontro, 
logo na linha de frente a voz de 
Carolina Maria de Jesus, o falar da 
escritora marginalizada que traz à 
cena principal as “epistemologias” 
propositalmente abafadas 
descortinando um cenário realista 
do Brasil com uma literatura de 
poderosa força que ressoou em 
mim o impacto de uma luta pela 
sobrevivência e busca por um 
posicionamento no lugar de falar. E 
essa é a forma como um escritor deve 
chegar na sociedade. Talvez essa me 
seja a grande marcar das palavras de 
Carolina de Jesus: a demarcação do 
espaço de luta pela linguagem. Dessa 
forma, conhecer Carolina Maria de 
Jesus e seus escritos é de necessidade 
orgânica e espiritual no Brasil de 
2019.   
Recentemente, o escritor Tom Farias 
lançou uma biografia de fôlego da 
Carolina de Jesus que nos traz um 
detalhamento digno do percurso 
de uma das maiores escritoras da 
literatura brasileira. Tom Farias 
falou a Revista DUMELA, por meio 
de uma entrevista, sobre a construção 
e pensamento da obra biográfica 
de Carolina Maria de Jesus (leia a 
entrevista na íntegra no site www.
revistadumela.com.br). 
Tom defende que a história de 
Carolina continua ainda muito 
atual e gritante. “O contexto de 
vida dela nos permite refletir muito 
sobre o país em que vivemos, pelos 
acontecimentos sócio-políticos e 

culturais que continuam colocando à 
parte e marginalizando uma camada 
significativa da nossa população, 
notadamente a mais pobre ou 
periférica. Como moradora de 
favela, Carolina ainda representa, 
simbolicamente, centenas de milhares 
de mulheres e homens negros e 
pobres que vivem sob o domínio da 
elite (eminentemente branca) que 
domina o país. O discurso estampado 
no seu principal livro, Quarto de 
despejo – diário de uma favelada, 
continua contundente, dramático, 
real, revelador. Permanece latente 
nas cores e feições e, no momento, nas 
ruas de qualquer cidade brasileira, ou 
na fisionomia amarela de pessoas que 
só podem contar com elas mesmas, 
com mais ninguém”.

*  É professor e pesquisador no 
FMU|FIAM-FAAM Centro 
Universitário. Como escritor é 
colaborador da Revista DUMELA.  
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Novas formas de 
Aquilombar

Por Rute Reis*

Clóvis Moura e o Brasil é uma obra 
que traz a luz uma reflexão do lugar 
que ocupa esse pensador na história 
do pensamento brasileiro. Nos 
estudos contemporâneos sobre o 
negro e as questões raciais no Brasil 
a presença da produção intelectual de 
Clóvis Moura é o reconhecimento à 
produção de conhecimento e sua ação 
política. 
Márcio Farias assume nesse livro 
a tarefa teórico/metodológico e 
política de retomar no pensamento 
social brasileiro a produção de Clóvis 
Moura e a centralidade da presença 
negra como sujeito histórico 
nesse processo. A obra traça uma 
linha histórica do Brasil Colônia 
à República dos pensadores que 
se dedicaram a pensar a formação 
social, política e econômica do Brasil. 
Esse recurso metodológico sinaliza 
para ambivalência da presença-
ausência do negro no pensamento 
social brasileiro. A presença refere-
se a todo o conjunto de estudos 
e relatos históricos que contam a 
história desde o tráfico transatlântico 
aos processos de produção cultural, 
a ausência refere-se ao não lugar 
do negro como sujeito político 
de resistência aos processos de 
dominação e exploração.
Farias apresenta Clóvis Moura 
como um nome decisivo no avanço 
da agenda de pesquisa sobre o tema 
da escravidão já sob a corte da nova 
matriz historiográfica, ainda que 
seu nome não figurasse nas listas 

Ar
qu

ivo
 p

es
so

al



8 - Dumela - Número 4 

“Márcio Farias assume 
nesse livro a tarefa teórico/
metodológico e política de 

retomar no pensamento social 
brasileiro a produção de Clóvis 

Moura e a centralidade da 
presença negra como sujeito 

histórico nesse processo”

daqueles que contribuíram para a 
renovação dos estudos clássicos de 
1980. Sinaliza duas hipóteses sobre 
a vanguarda desse pensamento. A 
primeira, diz respeito ao objeto de 
estudos e pesquisas, demarcando a 
ação política dos sujeitos envolvidos; 
a segunda, é de cunho metodológico, 
Moura antecipou o conceito de 
agência que tem sido mobilizador 
de análises contemporâneas, em 
especial, nas ciências humanas. 
Sua trajetória e produção passa 
ser referência aos trabalhos que 
estabelecem teoricamente o diálogo 
entre raça e classe, vale destacar 
que Moura inaugura este debate 
raça e classe na realidade brasileira, 
como processos estruturantes das 
desigualdades capitalistas, ou seja, não 
é possível pensar a classe sem a raça 
e vice-versa, assim, problematiza 
como o pensamento marxista e com 
vertentes do movimento de negritude 
que desconsidera a questão da classe. 
Raça e classe estruturam um modelo 
de exploração capitalista a ser 
compreendido a partir da realidade 
em que ocorre, é esse percurso de 
Clóvis Moura que brilhantemente 
Farias leva o leitor a trilhar. 
É a partir do livro Rebeliões na 
Senzala: Quilombos, insurreições e 
guerrilhas (1959) que sua obra ganha 
o estatuto de ícone do movimento 
social negro acadêmico, proximidade 
e reconhecimento estreitados nas 
publicações dos anos de 1980 e 
1990. Essa obra é considerada raiz 
fundante e também uma síntese da 
obra de Moura, segundo Faria:
“ ...daquilo que ele se propôs a escrever 
tem nos estudos sobre escravidão, relações 
raciais e influência cultural africana 
para o entendimento do ethos nacional, 
suas referências principais. Soma-se 
também o marxismo contra hegemônico 
daquela época...”  Seus estudos conjugam 
três raízes de questão: a questão do negro, 
a escravidão e o pós abolição, em diálogo 
com o pensamento social brasileiro de 
perspectiva marxista.” (p.58)
Conceitos como Quilombagem, 
como categoria analítica para 
apreensão da movimentação política 

do escravizado durante o período 
colonial, traduz a leitura de Moura 
sobre o Quilombo dos Palmares, 
que é apresentado por ele como uma 
experiência política sofisticada, nas 
palavras de Farias:
“(...) expressão mais refinada da 
capacidade dinamizadora do africano 
escravizado de se colocar enquanto 
força opositora ao regime colonial, 
estabelecendo assim uma contradição 
estrutural entre senhores e escravos nos 
país, isto é, a primeira expressão da luta 
de classe no Brasil”. (p.107)
O autor retoma uma das teses de 
Moura sobre o processo de transição 
para o trabalho assalariado no 
pós-abolição, em que a população 
negra é excluída da classe operária 
assalariada que era forjada através 
das políticas de estado em pró da 
imigração europeia. Projeto que fazia 
parte da política de branqueamento 
da sociedade brasileira. Sua análise 
é contundente, a população negra 
apresentava todas as condições para 
ser parte integrante dessa nova classe 
ascendente na sociedade brasileira já 
que vinham de experiência de vários 
setores da economia escravista.
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Um segundo ponto de inflexão 
é da capacidade organizativa do 
povo negro. Moura é contundente 
em afirmar que os negros sempre 
se organizaram ou se envolveram 
em grupos já organizados. A 
preservação cultural de manutenção 
de elementos das africanidades 
eram formas exemplares de resistir 
ao regime escravista, e no pós-
abolição os processos de organização 
e resistência são reelaborados e 
ampliados.
O livro é leitura obrigatória para 
todos que dialogam com as questões 
raciais no Brasil. Em tempos que o 

pensamento e a organização social 
têm sido desqualificados, trazer à 
cena o pensamento de Clóvis Moura 
é possibilizar novas formas de 
Aquilombar. 

* Doutora em Ciências Sociais. 
Participa da pesquisa O 
Multiculturalismo Contemporâneo nas 
Escolas: reconhecimento e afirmação de 
Histórias e Culturas Urbanas Negras, 
como Pós Doutoranda pela Faculdade 
de Educação da Universidade de São 
Paulo.

Po
r q

ue
 L

er



Número 4 - Dumela -  9

Po
r q

ue
 v

er

O AmarElo 
de Emicida

Por Pedro Ribeiro*

Quando assistimos o clipe pela 
primeira vez, a sensação inicial pode 
ser desconfortante. Logo no começo 
com uma voz abafada e chorosa, o 
rapper faz um monólogo de quase 
três minutos descrevendo diversos 
problemas, crises existenciais e 
depressão.
“Às vezes eu me sinto muito mal, mano. 
Eu sinto medo de ter feito escolhas erradas 
a ponto de não poder mudar mais, tá 
ligado? (...) É foda, irmão, é tipo uma 
doença essa porra, mano. Parece que essas 

Um dos clipes mais impactantes do ano discute problemas diuturnos 
das comunidades brasileiras

porra de remédio não adianta merda 
nenhuma. Mais de um ano, quase dois 
anos tomando essa porra. Sei lá, eu só 
precisava falar alguma coisa pra alguém 
mesmo, mano.”
O texto é acompanhado por imagens 
que remetem a uma vida sofrida e sem 
recursos, como um colchão no piso, 
sem cama, e uma geladeira apenas com 
água. As imagens da parte de dentro 
da casa são seguidas de diversos cortes 
pelo Rio de Janeiro, como o cotidiano 
de um trabalhador carioca.

Após o tocante início, o clipe segue com 
um generoso sobe som de Belchior 
cantando o seu maior sucesso: Sujeito 
de Sorte.
Presentemente eu posso me considerar um 
sujeito de sorte
Porque apesar de muito moço me sinto são 
e salvo e forte
E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro 
e anda do meu lado
E assim já não posso sofrer no ano passado
Tenho sangrado demais, tenho chorado 
pra cachorro
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Da esquerda para direita: Majur, Pabllo Vitar e Emicida
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Ano passado eu morri, mas esse ano eu não 
morro
A escolha do corte não foi por 
acaso. O casamento do monólogo de 
Emicida com a música de Belchior 
põe fim a qualquer desconforto 
que possa ter surgido no início do 
clipe. As mensagens dos poemas 
se completam. Emicida diz: “não 
dá mais” e Belchior mostra que é 
possível encontrar motivos para 
sorrir: “sou um sujeito de sorte!”
Além da compatibilidade de ideias 
no texto, o trecho do cantor cearense 
é acompanhado por imagens que 
dialogam com os versos, assim 
como no monólogo inicial do rapper 
paulista. Vários projetos sociais 
organizados no Complexo do Alemão, 
como a escola de balé “Na ponta dos 
pés”, ganham movimento e, assim 
como a letra, reacendem a chama da 
esperança de quem assiste ao vídeo.
A seguir, Emicida reaparece cantando 
como em uma resposta ao casamento 
lírico obtido anteriormente.
Eu sonho mais alto que drones
Combustível do meu tipo? A fome
Pra arregaçar como um ciclone 
(entendeu?)
Pra que amanhã não seja só um ontem
Com um novo nome
O abutre ronda, ansioso pela queda (sem 
sorte)
Findo mágoa, mano, sou mais que essa 
merda (bem mais)
De um cara para baixo e desmotivado, 
Emicida passou se tora um batalhador, 
que mesmo diante das adversidades 
não desiste de lutar, enquanto isso, 
várias pessoas que se identificam com 
a canção aparecem no vídeo vencendo 
seus desafios. 
Em seguida, Majur faz sua primeira 
aparição cantando. Ela repete o 
verso da música de Belchior pelas 
ruas do Alemão:
Tenho sangrado demais, tenho chorado 
pra cachorro
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não 
morro
O rapper faz mais algumas rimas 
antes da entrada triunfal da 
última convidada. Emicida canta a 
seguinte letra: 

Po
r q

ue
 v

er

Figurinha premiada, brilho no escuro, 
desde a quebrada avulso
De gorro, alto do morro e os camarada 
tudo
De peça no forro e os piores impulsos
Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, 
ser expulso
Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr 
no pulso
Sem o torro, nossa vida não vale a de um 
cachorro, triste
Hoje cedo não era um hit, era um pedido 
de socorro
Mano, rancor é igual tumor envenena 
raiz
Onde a plateia só deseja ser feliz (ser 
feliz)
Com uma presença aérea
Onde a última tendência é depressão com 
aparência de férias
Acompanhado de uma bela paleta 
de cores entre verde e amarelo, um 
verso chama a atenção:
Hoje cedo não era um hit, era um pedido 
de socorro
Mais uma vez o clipe gera uma 
reflexão sobre como a dura rotina 
da população mais pobre pode afetá-
la psicologicamente. Afinal, até um 
artista consagrado que não vive 
mais essa realidade está dizendo que 
precisa de ajuda.
Após mais um refrão, finalmente 
Pabllo Vittar aparece no clipe. A 
drag mais famosa do Brasil muda 
completamente o tom da música. 

Com uma voz serena e uma percussão 
que pode ser feita apenas com palmas, 
ela canta:
Permita que eu fale, não as minhas 
cicatrizes
Elas são coadjuvantes, não, melhor, 
figurantes, que nem devia ‘tá aqui
Permita que eu fale, não as minhas 
cicatrizes
Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que 
resta de nóiz?
Alvos passeando por aí
A partir daí, as imagens de cobertura 
ganham uma nova forma, como 
um final feliz na vida de cada uma 
das personagens. As conquistas 
individuais exploradas na obra dão 
a entender que, mesmo com toda a 
dificuldade, não a nada que um irmão 
da periferia não possa fazer ou superar.
Enxuga essas lágrimas, certo? (Você 
memo)
Respira fundo e volta pro ringue (vai)
‘Cê vai sair dessa prisão
‘Cê vai atrás desse diploma
Com a fúria da beleza do Sol, entendeu?
Faz isso por nóis, faz essa por nóis (vai)
AmarElo pode ser visto, por exemplo, 
no canal oficial de Emicida no 
YouTube. Corre e reflita junto com 
o cantor sobre as diversas crises da 
periferia.

* Aluno do sexto semestre do curso de 
Jornalismo.
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Durante a segunda década do 
Século XXI é possível observar 
na produção audiovisual brasileira 
um relevante destaque em relação 
ao protagonismo de realizadores 
audiovisuais negras e negros na 
produção de filmes e narrativas 
seriadas. A presença destas pessoas 
com suas obras em festivais nacionais 
e internacionais de cinema aliada ao 
contexto no qual o audiovisual negro 
se torna uma ferramenta política de 
visibilidade do imaginário de nossa 
sociedade, sendo uma das ações 
antirracistas, permitiram que estas 
produções alcancem  operações de 
exibição em salas comerciais de 
cinema, festivais de renome como 
Cannes, Locarno e Veneza ou mesmo 
operações comerciais em Televisão 
Aberta, Televisão a cabo e plataformas 
de Vídeo On Demand (VoD).
Exemplo dessa visibilidade, o longa 
metragem Temporada, do cineasta 

Po
r q

ue
 v

er

O protagonismo de 
realizadores audiovisuais 

negras e negros

Por Renato Cândido de Lima*

Cineastas têm se 
reunido em torno 

de pautas para dar 
espaço às produções 

brasileiras

negro de Contagem/MG André 
Novais Oliveira, conquistou o prêmio 
de melhor filme no Festival de Cinema 
de Brasília em 2018 além de conferir 
grande visibilidade em festivais 
europeus como Roterdã, Cannes e 
Locarno. Ainda na edição de 2017 do 
Festival de Brasília, a cineasta negra 
Glenda Nicácio, de Poços de Caldas/
MG conquistou o prêmio de melhor 
filme com seu longa metragem 
denominado Café com Canela, filme 
co-dirigido com o cineasta branco 
baiano Ary Rosa. Também em 2017, 
o média metragem Nada, do cineasta 
negro Gabriel Martins (conhecido 
como Gabito) foi selecionado para 
a Semana dos Críticos de Cannes, 
sendo um grande momento de 
oportunidades para que este cineasta 
pudesse viabilizar outros projetos 
como o longa No Coração do Mundo, 
que estreou dia 01 de Agosto de 2019.
Neste contexto, há ainda o destaque 

para a presença de vários curtas 
metragens realizados por cineastas 
negras e negros no 30º Festival 
Internacional de Curtas Metragens 
de São Paulo no ano de 2019. Fruto 
de existência de ações afirmativas 
ainda em 2017 nos editais de curta 
metragem da SPCINE (empresa 
pública de Cinema e Audiovisual 
da Cidade de São Paulo), esta ação 
permitiu a existência de vários 
curtas de cineastas negras e negros 
neste festival dois anos depois. Nele, 
os destaques são para a cineasta 
Renata Martins com a obra ficcional 
Sem Asas, o realizador Diego Paulino 
com o documentário performático 
Negrum3, Elton Martins com seu 
segundo curta ficcional Mato Adentro 
e a dupla Carol Rodrigues/Vaneza 
Oliveira com a história ficcional 
Mãe não Chora, dentre outros. Em 
2019, o filme O Menino Pássaro, do 
cineasta negro Diogo Leite, venceu 
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o Festival de Gramado como Melhor 
Direção e no ano de 2018, este 
mesmo filme venceu o Júri Popular 
o Festival Internacional de Curtas 
do Rio de Janeiro. Também neste 
ano o documentário performático 
Negrum3 teve amplo destaque no 
Festival Mix Brasil e na Mostra de 
Tiradentes. Neste mesmo período o 
curta Quantos eram pra tá, do cineasta 
negro Vinícius Silva foi exibido e 
saudado no Festival Internacional de 
Cinema de Roterdã.
De modo geral, este retrato 
instantâneo da virada dos anos de 2018 
e 2019 guarda um processo histórico 
de profundas disputas políticas e 
narrativas em relação à existência 
negra no Brasil. No audiovisual 
brasileiro, elas se tornaram mais 
intensas principalmente na primeira 
década do século XXI, pois espaços 
periféricos e protagonistas negros 
se evidenciaram nas produções 
cinematográficas e de narrativas 
seriadas realizadas por pessoas 
brancas. Ao mesmo tempo, cada vez 
mais pessoas negras e de periferia 
puderam se formar em graduações 
de audiovisual através de políticas de 
inclusão social e antirracistas como 
Cotas nas Universidades e ProUni.
Ainda nesta primeira década, 
diversos coletivos audiovisuais 
negros e periféricos que se formavam 
na região metropolitana de vários 
estados brasileiros entre eles temos 
São Paulo e Rio de Janeiro criticaram 
o modo estereotipado como se 
representavam os personagens destes 
filmes, sejam eles negros ou mesmo 
brancos de periferia. Destaque para o 
documentário Videolência do cineasta 
negro periférico paulistano Daniel 
Fagundes. As posições identitárias 
de cineastas negros, indígenas e 
mulheres desta época destacaram-
se através de suas curtas/médias 
metragens documentais e ficcionais 
feitos na maioria através de 
câmeras digitais com tecnologia 
MiniDV, HDV e DSLR e que eram 
exibidos geralmente em circuito de 
cineclubes periféricos. Evidente que 
a abrangência deste contraponto 

de discurso ao cinema mainstream 
é desigual, uma vez que estes 
realizadores não estiveram em 
emissoras de tv ou em circuito 
comercial de cinema. 
O desafio alinhavado de fato traz 
a necessidade de financiamento de 
cadeias produtivas do audiovisual 
que tenham o protagonismo destas 
pessoas negras como realizadoras.
É importante observar a crescente 
presença de pessoas negras 
graduadas e pós-graduadas em 
universidades públicas e privadas de 
cinema e audiovisual, muitas delas 
oriundas de espaços periféricos. Fruto 
de políticas públicas como ProUni, 
Fies e Cotas no acesso ao ensino 
superior, sendo elas reivindicadas e 
construídas por movimentos negros 
ao longo das décadas de 1980 e 1990, 
estas ações afirmativas trouxeram 
a estes novos protagonistas do 
audiovisual negro brasileiro 
questões de como permanecer 
atuando na profissão depois da 
graduação e, principalmente, como 
exercer o protagonismo negro nas 
produções audiovisuais. Assim, 
seria possível viver de audiovisual 
através de histórias que contém a 
existência negra no Brasil por um 
olhar humano e digno? É possível o 
audiovisual negro brasileiro auxiliar 
na construção de um imaginário 
antirracista em nosso país?
Neste cenário de destruição de 
políticas públicas, cineastas negras 
e negros de todo Brasil têm se 
conectado e se reunido em torno 
das pautas que buscam espaços 
para produção e distribuição de 
realizações audiovisuais negras tanto 
através da construção de propostas e 
ações em políticas públicas quanto no 
mercado audiovisual. 
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* Cineasta formado no bacharelado 
em Audiovisual pela ECA/USP,  
mestre em Ciências da Comunicação 
e doutorando em Meios e Processos 
Audiovisuais pela mesma instituição. 
Sua pesquisa analisa a política 
pública de financiamento audiovisual 
em observância as políticas de 
ações afirmativas para afro-
brasileiros. É sócio proprietário da 
Produtora Audiovisual Dandara 
Produções Culturais e Audiovisuais 
- LTDA onde roteirizou episódios 
da série televisiva “Pedro e Bianca”, 
vencedora de prêmios como o PRIX 
JEUNESSE 2013 e o EMMY 
KIDS AWARDS 2014, veiculada 
pela TV Cultura. Desde 2017 é 
Vice-Presidente da Associação de 
Profissionais do Audiovisual Negro 
(APAN).
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A música independente não é 
uma novidade no Brasil. O que hoje 
ouvimos falar sobre essa produção 
não poderia existir se não fosse 
o trabalho pioneiro de artistas 
que, no início da década de 1980, 
desbravaram caminhos à margem 
da grande indústria fonográfica. Em 
2019, comemoraríamos os 70 anos 
de um dos principais vanguardistas 
da música independente brasileira, 
Itamar Assumpção.

70 anos do pioneiro da 
música independente 

brasileira

Por Renato G. Filho*
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A Música Popular Brasileira 
(MPB), no final da década de 
1970, estruturava-se a partir de 
três movimentos que nasceram 
paralelamente à ditadura militar 
iniciada em 1964 e a era dos festivais, 
a saber: a música nacional-popular 
(nas figuras de Geraldo Vandré, 
Edu Lobo e Nara Leão), a jovem 
guarda (Roberto Carlos, Erasmo 
Carlos e Wanderléa) e o tropicalismo 
(Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal 

Costa). Artistas de grande projeção 
figuravam no elenco de gravadoras 
multinacionais que chegavam ao 
Brasil e enxergavam no país um 
grande e lucrativo mercado de disco. 
No início da década de 1980, à 
margem de toda e qualquer imposição 
mercadológica que poderia ser ditada 
pelas gravadoras, uma nova cena 
surgia em São Paulo ao redor da Lira 
Paulistana, um teatro localizado no 
bairro de Pinheiros. Em 1980, Itamar 
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Itamar Assumpção foi responsável por projetos ousados como o 
lançamento de três volumes de um só disco: Bicho de 7 cabeças
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Assumpção, artista nascido em Tietê, 
no interior de São Paulo, lançava seu 
primeiro disco, Beleléu, Leléu, Eu, pelo 
selo independente do teatro. Ao lado 
de Arrigo Barnabé, Tetê Espíndola, 
Luiz Tatit, Ná Ozzetti, entre outros 
jovens artistas, Itamar desbravou 
a forma de produção “às próprias 
custas”, termo que dá título ao seu 
segundo LP, de 1981. 
O local à margem da grande 
indústria, de certo modo, deu a Itamar 
a liberdade da experimentação e 
da invenção. Livre das amarras 
mercadológicas, que ditariam como 
deveria ser uma canção ou um disco 
voltados ao seu consumo em massa, o 
compositor criou projetos totalmente 
ousados, como o lançamento 
simultâneo de três volumes de um 
só disco, Bicho de 7 cabeças (1993), 
que foi assinado por Itamar e pela 
banda Orquídeas do Brasil, composta 
apenas por musicistas mulheres, e 
um disco dedicado à obra de Ataulfo 
Alves (1996). Outro ambicioso 
projeto foi Pretobrás - Por que que eu 
não pensei nisso antes? (1998 - 2010), 
cujos volumes 2 e 3 sairiam somente 
após a sua morte precoce, em 2003. 
O racismo estrutural na sociedade 
brasileira parece também ter o 
colocado diversas vezes à margem. 
Como relembra uma de suas filhas, 
Anelis Assumpção, no documentário 
Daquele instante em diante (2018), 
dedicado à vida e obra do artista, as 
constantes abordagens feitas pela 
polícia deixaram marcas profundas 
em sua vida.  As questões da 
negritude, embora não tenham sido 
centrais em sua obra, perpassam 
algumas de suas canções: “eu tenho 
o cabelo duro mas não o miolo mole, 
sou afrobrasileiro puro, é mulata a 
minha prole” (“Cabelo duro”); “tenho 
o sangue quente, não uso pente, 
meu cabelo é ruim” (“Nego dito”); 
“a textura brasileira é impura mas 
tem jogo de cintura” (“Cultura Lira 
Paulistana”).
Suas aproximações ao grande 
mercado se deram em momentos 
pontuais da carreira, mas são 
dignas de nota. Em 1984, no auge 
do movimento pelas Diretas Já, 
impactado por “Fullgás”, de Marina 
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Lima e Antonio Cicero, Itamar 
decidiu montar um show em cima 
dos sentidos políticos da canção: 
“você me abre seus braços e a gente 
faz um país”. Em 1993, compôs Só 
vejo azul com Rita Lee, que, em troca, 
participou da faixa Venha até São 
Paulo (Itamar Assumpção), do disco 
Bicho de 7 cabeças I, de Itamar. 
Na única vez em que teve um disco seu 
editado por uma grande gravadora, 
a Intercontinental, Itamar criou o 
disco temático Intercontinental! Quem 
diria! Era só o que faltava!!!! (1988). 
Usando como matéria-prima as 
práticas administrativas da indústria 
fonográfica, criou as vinhetas 
Pesquisa de mercado I, II e III. Canções 
como Sutil e Mal menor ganharam 
um enquadramento radiofônico, 
direcionando a poética do artista 
para fins mercadológicos, trazendo 
refrões melódicos e harmonias 
clássicas de hits.  
Dono de uma incansável mente 
criativa, Itamar deixou diversos 
escritos e rascunhos de letras e 

canções, reunidos e lançados pelo 
Itaú Cultural no volume Cadernos 
Inéditos, e, em diversas passagens, 
refletiu a própria condição da atuação 
profissional de um artista, tema das 
canções Vida de artista (“na vida sou 
passageiro, eu sou também motorista”) 
e Prezadíssimos ouvintes (“já cantei num 
galinheiro, cantei numa procissão, 
cantei ponto de terreiro, agora quero 
cantar na televisão”). Em diálogo com 
a poesia, Itamar assinou composições 
com Paulo Leminski (Dor elegante 
e Filho de Santa Maria) e Alice Ruiz 
(Milágrimas e Tristeza não). 
Se, em vida, Itamar não conseguiu 
alcançar o grande público, hoje ele 
é reverenciado pela nova geração 
de músicos independentes que 
nele enxergam uma referência 
fundamental. São exemplares as 
regravações de Liniker (Fim de 
festa), Teto Preto (Já deu pra sentir), 
Metá Metá (Tristeza não), Tono 
(Nega música) e Criolo (O tempo 
todo), artistas e grupos nascidos 
em uma nova era em que a internet 
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facilitou a produção e a circulação 
de seus trabalhos independentes. 
No ambiente universitário, sua obra 
tem ganhado a atenção de artigos 
científicos, dissertações de mestrado e 
teses de doutorado em diversas áreas 
do conhecimento, como a musicologia, 
a história e os estudos literários. 
Há muito ainda para aprendermos, 
reverenciarmos e descobrirmos 
Itamar, uma fonte inesgotável de 
criatividade e música.

* Docente do FIAM-FAAM Centro 
Universitário, doutorando em 
Ciências da Comunicação pela ECA-
USP e mestre em Filosofia pelo 
IEB-SUP. Autor do livro Nós duas, as 
representações LGBT na canção brasileira 
e colaborador da Revista Bravo!.  
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Monografia:
Carga viral social

Por Celso Ricardo Monteiro*

“Mesmo com uma epidemia de 
HIV concentrada entre os homens 
jovens-gays, com elevado grau de 
instrução e declaradamente de cor 
branca, em São Paulo, as mulheres 
negras morrem em média 2.7 vezes 
mais que as mulheres brancas, 
em decorrência da Aids, quando 
comparados os dados de óbitos em 
série histórica conforme informa 
o Boletim Epidemiológico de 
HIV/AIDS e Hepatites Virais do 
Município de São Paulo de 2014.
Com atribuições que envolvem 
os Estados e Municípios, dada a 
competência de cada ente, a Política 
Nacional de Atenção à Saúde 
Integral da População Negra foi 
implantada pelo Ministério da Saúde 
por meio da Portaria Ministerial No. 
992 de 13 de maio de 2009, embora 
aprovada pelo Conselho Nacional de 
Saúde em 10 de novembro de 2006 
caracterizando certa morosidade. 
Sua marca central é o enfrentamento 
ao racismo institucional dado o 
fato de que pretos, pardos, brancos, 
amarelos e indígenas possuem 
diferentes necessidades em saúde 
e experimentam essas questões 
também de forma desigual em 
todo o ciclo de vida, o que pode ser 
facilmente visualizado nos inúmeros 
estudos e análises de dados dedicados 
ao tema.
Na FMU, Estudei o território de 
Freguesia do Ó e Brasilândia, para 
identificar em campo, os fenômenos 
sociais relacionados ao óbito dessas 
mulheres entre os anos de 2008 e 
2014 (período em que é possível 
a correlação de diferentes fontes 
de dados). Aqui, afasto os fatores 
genéticos ou biológicos relacionados 
ao tema, por entender que o estigma 

e a discriminação são componentes 
centrais da operação do sistema em 
sua forma mais ampla. A sinergia 
existente entre esses diferentes 
fatores, juntos ou isoladamente, 
indicam-me questões importantes 
que merecem análise, desde a 
produção do dado, daí o título de 
minha monografia.
Apoiada em Levi Strauss, a pesquisa 
que gerou esse artigo, foi orientada 
inicialmente pela Profa. Dra. Lilian 
Torres e pelo continuo apoio do 
generoso Prof. Ms. Fabio Costa 
Julião. Optei metodologicamente 
por partir das teorias antropológicas 
para realizar um estudo de caráter 
etnográfico, subsidiado por análises 
de dados específicos, associando-
os às narrativas verificadas nos 
levantamentos etnográficos, 
sempre privilegiando a observação 
participante com visitas a campos 
diversificados (o fluxo, os Terreiros, 
as organizações comunitárias), além 
do uso de roteiro dirigido em roda de 
conversa e, diálogo com determinados 
gestores e profissionais de saúde, 
utilizando gravação, transcrição e 
análises dos discursos (com o projeto 
de pesquisa aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo e seu devido 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido), confrontando aquelas 
cenas com os dados oficiais. A 
observação participante, cerne desta 
investigação, com caderno de campo, 
mapa conceitual e produções do campo 
etnográfico, subsidiou o processo 
de forma mais ampla, fazendo-me 
romper com Malinowski e sua teoria 
sobre os nativos, por entender que não 
condiz com aquele universo.
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Em campo, como “Amélia” ou como 
uma Pomba-gira (entidade de 
Umbanda, associada à feminilidade, 
à liberdade das mulheres, à 
sexualidade, mas considerada de 
forma pejorativa, como prostituta, 
dada à visão cristã sobre Exú), as 
mulheres eram descritas com uma 
escala hierárquica; elas não possuíam 
estrutura; moravam em péssimas 
condições; são vítimas de violência 
de toda ordem; não compõem ou 
não se dizem representadas pelos 
movimentos sociais; vivenciam 
uma densa falta de orientação e 
apoio por parte do Estado, mas 
são discriminadas inicialmente em 
suas comunidades; não contam com 

Diante da ideia de acesso 
universal à saúde pública 
de qualidade, não existem 
processos que poderiam de 
forma intersetorial fazer 
correções históricas na 

organização da sociedade, 
reagindo ao racismo 
e ampliando acesso a 

bens, recursos e serviços, 
sem discriminação. E 
em diferentes níveis de 

atuação, o preconceito e a 
discriminação continuam 

por operar sobre a sociedade 
e, as mudanças geradas 
pelas políticas públicas 
destinadas à população 

negra não estão alcançando 
seus objetivos. 
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uma rede de proteção social que as 
protegessem e não possuíam base 
para lidar com as questões básicas, 
do cotidiano. Elas não conheciam tais 
informações e entendiam que a aids é 
uma doença associada aos gays. 
No entanto, ao classificar as 
demais, as informantes indicavam 
importantes conflitos geracionais e 
a religiosidade (bem diversificada), 
não era determinante na relação 
entre elas. Suas simbologias eram 
múltiplas, mas pautadas pela visão 
de mundo eurocêntrica que demarca 
as relações sociais e a relação das 
pessoas com o sistema. O negrômetro 
ou a hierarquia ‘das raças’ mostrou-
se determinante e naturalizou-se, 
em primeiro plano, o fato de que as 
pessoas não sabem onde é a Unidade 
Básica de Saúde mais próxima; qual a 
diferença entre as unidades de saúde; 
onde tem insumos de prevenção 
disponíveis; onde estão os recursos 
necessários para o enfrentamento 
adequado às suas questões, entre 
outras. 
E, como está superada a discussão 
contida no nascedouro da 
antropologia, apontando para os 
fatores biológicos da civilização, a 
ponto de dizer quem era humano 
e quem deveria ser civilizado, é 
fundamental compreender que a 
dominação não se apoia no conceito 
biológico de raça, como nos lembra 
Muniz Sodré em Pensar Nagô, mas 
há, o uso contínuo de marcações 
operativas em uma lógica que 
privilegia um fenótipo claro, 
apontando, para uma a manutenção 
de uma tipologia classificatória e 
assim, opera o racismo. 
O sujeito nativo de Malinowski 
inexiste naquele universo e igualdade 
aqui, não é um termo associado à 
ideia jurídica da palavra, mas, sim 
ao sentimento humano de que não 
há diferenças entre os indivíduos, 
no que se incluem questões da 
moralidade. E isso vai ao encontro 
do pensamento de Eduardo Viveiros 
de Castro, me levando a questionar 
se não é preciso uma nova ciência, 
uma nova etnografia para descrever 

o povo brasileiro na atualidade e 
sua unidade cultural, em meio à 
diversidade, o que obviamente, não é 
objeto desse estudo.
Concluindo, entendo que as ações 
políticas, porém, não alcançam 
determinados nichos e existem 
muitas forças competindo nesse 
universo, indicando que essas 
mulheres e meninas não têm força 
suficiente para enfrentar a alta carga 
viral social, logo, as pessoas não 
podem contar com suas famílias e a 
relação comunitária, tampouco com 
a superestrutura que parece estar 
disponível, mas é inacessível no caso 
de muitas delas. Diante da ideia de 
acesso universal à saúde pública de 
qualidade, não existem processos que 
poderiam de forma intersetorial fazer 
correções históricas na organização 
da sociedade, reagindo ao racismo 
e ampliando acesso a bens, recursos 
e serviços, sem discriminação. E 
em diferentes níveis de atuação, 
o preconceito e a discriminação 
continuam por operar sobre a 
sociedade e, as mudanças geradas 
pelas políticas públicas destinadas 
à população negra não estão 
alcançando seus objetivos. Eu não 
sabia fazer, mas queria me dedicar 
profissionalmente ao vasto campo 
da pesquisa científica, beneficiando 
quem precisa mais do que a gente!”
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“Em campo, como “Amélia”  ou como uma Pomba-gira 
(entidade de Umbanda, associada à feminilidade, à liberdade 

das mulheres, à sexualidade, mas considerada de forma 
pejorativa, como prostituta, dada à visão cristã sobre Exú), 
as mulheres eram descritas com uma escala hierárquica; elas 
não possuíam estrutura; moravam em péssimas condições; são 
vítimas de violência de toda ordem; não compõem ou não se 

dizem representadas pelos movimentos sociais; vivenciam uma 
densa falta de orientação e apoio por parte do Estado, mas são 
discriminadas inicialmente em suas comunidades; não contam 

com uma rede de proteção social que as protegessem e não 
possuíam base para lidar com as questões básicas, do cotidiano”  

* Professor licenciado em Ciências 
Sociais – Escola de Educação FMU 
Centro Universitário em 2018.
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Projeto de Design:
Tradução visual de um grito de protesto

Por Beatriz Lira e Jessica Torres*

“Chegou o último semestre do 
curso de Tecnologia em Design 
Gráfico e com ele o TGI. 
Motivadas pela invisibilidade que as 
mulheres sofrem no meio musical, 
decidimos que iríamos criar a 
identidade visual para o álbum de 
uma banda ou grupo musical com 
mulheres na formação.
Primeiramente abrimos uma chamada 
nas redes sociais e obtivemos um 
retorno muito maior do que o 
esperado. A banda escolhida foi a 
Punho de Mahin, uma banda punk 
formada no final de 2018, composta 
por duas mulheres e dois homens, 
todos negros. O grupo estava na 
fase de composição das músicas e 
sua intenção era promover por meio 
de suas músicas e posicionamento, 
uma discussão sobre racismo e o 
lugar que as pessoas negras ocupam 
na sociedade. Tudo isso seguindo a 
tradição punk, ou seja, divulgando 
seu trabalho de modo independente e 
crítico ao consumismo, e com foco na 
transmissão da mensagem ideológica.
O objetivo do projeto era traduzir 
visualmente as linguagens lírica 
e sonora do álbum. Para isso, 
realizamos duas etapas de pesquisa. 
Primeiramente, no pré-projeto, 
buscamos compreender a demanda 
e as expectativas da banda. Após 
isso, iniciamos as pesquisas sobre os 
universos punk e afro, assim como 
estudos sobre a linguagem visual 
a ser adotada, de onde pudemos 
concluir que a característica manual 
deveria ser evidenciada.
Propusemos para a banda que o 
projeto gráfico para o álbum não 
incluísse o CD, que é uma mídia 
obsoleta, afinal, a maioria dos 
aparelhos eletrônicos não possui mais 

entrada para o mesmo. Não incluir 
no projeto algo que não tem mais 
serventia, e que ainda por cima, gera 
resíduo, é coerente com os ideais 
da banda que se posiciona de forma 
anticonsumismo e anticapitalista.
Porém havia um problema. No 
underground as pessoas ainda 
nutrem afetividade por essa mídia. 
Então foi necessário entender como 
ocorria essa relação de consumo. 
Elaboramos então um questionário 
online que foi divulgado para 
pessoas do meio underground, e 
foram identificados três principais 
motivos para a compra de CD: os 
fãs querem ajudar financeiramente 
a banda; querem ter uma lembrança, 
um souvenir da banda e gostam de 
ler/ folhear os encartes. 
Mesmo assim, decidimos, em 
comunhão com a banda, que o CD 
seria substituído por um zine, pois os 
punks já estão bastante familiarizados 
com essa mídia. O conteúdo do zine-
álbum traz informações sobre a banda 
e seus integrantes, textos sobre Luiza 
Mahin e Luiz Gama, 
letras das músicas e colagens para 
representar cada uma delas. Assim o fã 
da banda pode folhear o zine, enquanto 
escuta as músicas, exatamente como 
ocorria com os encartes do CD.
Definido isso, começamos a 
desenvolver a tipografia exclusiva 
para a banda, que foi o Key Visual do 
projeto. A tipografia foi concebida 
manualmente por meio de tiras 
rasgadas de papel jornal e unidas com 
fita adesiva para formar as letras. Foi 
batizada de PUNHO, uma alusão ao 
feito à mão e ao conceito do it yourself. 
Além, é claro, de fazer referência 
direta ao nome da banda. 
Essa tipografia serviu de base para 
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Exemplo de cartazes

toda a linguagem visual do projeto 
gráfico, que compreendeu a criação 
de logotipo, zine-álbum, pôsteres, 
camisetas e adesivos.
As escolhas de impressão, formato 
e encadernação do álbum também 
atenderam a essa demanda do feito à 
mão: impressão caseira e acessível e 
montagem manual, por exemplo.
O trabalho foi orientado pelo 
professor Érico Oliveira, que 
abraçou nossa ideia e nos deu 
liberdade para desenvolvermos um 
projeto não muito convencional. 
Esse incentivo foi muito importante 
para nos prepararmos para a banca 
final. Pois já sabíamos que, pelo tema 
e escolhas técnicas, poderíamos não 
agradá-la.
No entanto, os temas negritude 
e suas múltiplas questões, 

feminismo, underground, cenário 
musical, design ativista, entre 
outras, estiveram presentes no 
desenvolvimento de todo projeto. 
Provocando uma reflexão sobre o 
papel do design na construção das 
narrativas políticas e sociais.
Para nós, cada etapa agregou para 
além dos conhecimentos acadêmicos 
e técnicos em design gráfico, já 
que o objeto de estudo demandava 
um aprofundamento nas temáticas 
sociais. Serviu também de estímulo 
para novas ideias, descobertas e 
realizações pessoais”.

* Graduadas em Tecnologia em 
Design Gráfico pelo FIAM-FAAM 
Centro Universitário em 2019.
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Memórias fotográficas 
pelo mundo

Eduardo Viné Boldt*

Em Agosto deste ano, mais 
especificamente no dia 9, a fotografia, 
essa técnica de capturar a luz e 
produzir registros em forma de 
imagens, completou 180 anos. 
Nos últimos dois anos tenho 
pesquisado a fotografia através de 
seus realizadores. O recorte que 
procurei me debruçar foi o que discute 
os trabalhadores da fotografia. Foi 
um percurso interessante, no qual 
busquei compreender a formação 
dessa atividade dentro dos veículos 
de comunicação, ao longo do tempo, 
e como essa atividade se modificou 
com as evoluções tecnológicas e 
com as mudanças no mundo do 
trabalho. Para tanto, fui investigar 
como nasceu o ofício de fotógrafo, 
sobretudo em seus primórdios, no 
século XIX.
A fotografia nasce em berço europeu, 
e logo se expande para a América, 
se popularizando inclusive nos 
Estados Unidos. No Brasil, o jovem 
entusiasta Dom Pedro II também 
fotografou nesses primórdios. O 
que se pôde perceber que, nesse 
alvorecer do invento fotográfico, a 
técnica de registrar a “realidade” 
era basicamente monopolizada por 
brancos, homens de ascendência 
europeia. Mas a curiosidade me fez 
pesquisar quando as mulheres e 
sobretudo, os negros, passaram a 
exercer essa atividade.

Mulheres nos primórdios da 
fotografia

Registros fotográficos realizados 
por mulheres existem desde a 
segunda metade do século XIX. 
Essas realizadoras passaram a 

exercer funções nos estúdios 
fotográficos, primeiramente como 
assistentes (muitas vezes de seus 
próprios maridos), e depois como 
fotógrafas. Faziam parte de “clubes 
de fotografias”, onde, de maneira 
amadoras, realizavam experiências 
fotográficas. Não subestimem o 
caráter amador da atividade realizada 
por essas fotógrafas: elas eram 
extremamente talentosas, e fizeram 
trabalhos relevantes em seu período.
O pudor dos novecentos favoreciam, 
em parte, a presença feminina nos 
estúdios: para realizar retratos, 
muitas vezes era necessário que o 
fotógrafo tocasse em suas modelos, 
afim de posicioná-las para os 
retratos. Esse papel era delegado 
muitas vezes às mulheres, evitando 
assim o contato entre o retratista e 
a retratada. 
Podemos destacar fotógrafas como 
a alemã Bertha Wehnert-Beckmann 
(1815–1901), considerada por 
muitos a primeira fotógrafa a 
exercer atividade profissional, ou 
a francesa Marie Lydie Cabanis 
(1831-1918), que junto com seu 
marido registraram um dos mais 
importantes acervos iconográficos 
do Oriente Médio a partir de Beirute, 
no final do século XIX. Ou ainda a 
britânica Julia Margaret Cameron 
(1815-1879) que já na década de 
1860 pensava em aproximar a 
fotografia as artes plásticas através 
de seus retratos das celebridades 
da época. Ainda que poucos, 
encontramos relatos e registros de 
mulheres desempenhando o ofício 
como fotografas já no século XIX. 
Mas e os fotógrafos negros? Onde 
eles estavam naquele período? 

Os fotógrafos negros do 
século XIX

Não é fácil encontrar fotógrafos 
protagonistas negros no século XIX. 
Os motivos são claros: nas Américas 
existia um processo de escravidão que 
se espalhava de Norte a Sul de nosso 
continente. Ainda assim conseguimos 
ver registros de fotógrafos afro-
americanos desempenhando papéis 
de destaque. A pesquisadora e artista 
norte americana Deborah Willis 
dedicou sua carreira a levantar 
registros desses fotógrafos que o 
tempo e a história oficial fizeram 
questão de esquecer. O resultado 
desse trabalho resultou em diversos 
livros publicados pela autora, entre 
eles “Reflections in Black: A History 
of  Black Photographers, 1840 to the 
Present” (inédito no Brasil).
O livro resgata a história desses 
fotógrafos precursores que no limiar 
da fotografia já desenvolviam seus 
trabalhos profissionais. Jules Lion 
(1809-1866) era um deles. Fotógrafo 
de origem francesa, ele migrara 
para a então pujante cidade de 
Nova Orleans (cidade originalmente 
fundada também por franceses) 
no final da década de 1830. Já em 
1840 monta seu estúdio fotográfico 
na capital do estado de Lousiana. 
Ainda que sua ascendência negra 
gere controvérsias até hoje, diversos 
registros da cidade apresentam seu 
nome acompanhado da sigla f.m.c., 
que significa free man of  color.
Outro fotógrafo pioneiro e 
importante foi Augustus Washington 
(1820-1875). Natural de Nova Jersey, 
ele nasceu como uma “pessoa livre 
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de cor” (free person of  color). Chegou 
a ingressar na Universidade de 
Dartmouth, em New Hempshire, 
no início da década de 1840. Não 
chegou a terminar seus estudos, mas 
a vivência que teve na academia foi 
suficiente para que ele aprendesse as 
técnicas necessárias para fotografar 
através dos daquerreótipos (o 
processo fotográfico naquele 
período). Chegou a ensinar jovens 
estudantes negros a fotografar antes 
de montar seu próprio estúdio em 
1846. Washington era um ativista da 
causa negra, quase cem anos antes das 
lutas pelos direitos civis nos Estados 
Unidos. Em 1853 ele se muda para 
a Libéria. Como abolicionista que 
era, acreditava que os cidadãos afro-
americanos deveriam formar sua 
própria colônia em um país africano.

Mas e no Brasil? A história do 
registro etnográfico nos deu um 
dos trabalhos mais emblemáticos 
sobre a escravidão nos trópicos. 
Albert Henschel (1827-1882) 
foi um fotógrafo alemão que se 
dedicou a registrar os africanos e 
afro-americanos já residentes aqui 
no Brasil. Ainda que o trabalho 
deste alemão tenha sua importância 
etnográfica, nos faltava um registro 
fotográfico negro que nascera aqui.
Foi quando me deparei com José 
Ezelino da Costa. Nordestino, 
negro, filho de Bertuleza Maria da 
Conceição, uma escrava alforriada 
(e de pai desconhecido), nascera em 

1889 no sítio de Umbuzeiro, nas 
proximidades da cidade de Caicó, no 
Rio Grande do Norte. Seu primeiro 
contato com a fotografia veio 
através do presente de um de seus 
vizinhos. A partir de então, nunca 
mais deixou de fotografar.
José Ezelino construiu uma sólida 
carreira como fotógrafo, mesmo 
estando longe de um grande 
centro urbano. Ele conseguia 

imprimir autoria em suas imagens, 
se apropriando de uma suave 
luz difusa em seus retratos, que 
diferenciavam das marcadas luzes 
duras características do sertão do 
Seridó. Em suas imagens pode-se 
ver também uma preocupação de 
registrar sua família e outros afro 
descendentes em retratos que os 
mostrasse em trajes sociais e poses 
austeras, e não em trabalhos forçados 
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e degradantes como a maioria dos 
registros realizados no final do 
século XIX. 
O fotógrafo faleceu em 1952, deixando 
um acervo de mais de dez mil imagens. 
Sua memória foi resgatada por duas 
pessoas: a pesquisadora Eugenia 
Maria Dantas, através de sua tese de 
doutorado, e de  ngela Almeida, que 

fez a curadoria de sua exposição, em 
2017, chamada Quando a Pele Incendeia 
Memorias. A principal guardiã de 
sua memória é sua sobrinha neta, a 
arquiteta Ana Zélia Moreira.
A quantidade de registros de 
fotógrafos negros no século XIX 
é ínfima e retrata sobretudo como 
a história eurocêntrica ajuda a 

invisibilizar grandes personagens 
que passaram por ela. José Ezelino 
com certeza não foi o único, em um 
país como o Brasil, a se dedicar a 
fotografia naquele período. O que 
nos resta é buscar esses personagens 
soterrados nesses 180 anos de 
história da fotografia e colocá-los em 
seus devidos lugares, com seu devido 
destaque.
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José Ezelino construiu 
uma sólida carreira 

como fotógrafo, mesmo 
estando longe de um 

grande centro urbano. 
Ele conseguia imprimir 

autoria em suas imagens, 
se apropriando de uma 

suave luz difusa em seus 
retratos, que diferenciavam 
das marcadas luzes duras 
características do sertão do 

Seridó.

* Mestre em Jornalismo pelo FIAM-
FAAM Centro Universitário, atua 
como Jornalista e Professor. Sua 
pesquisa se destina a compreender 
as relações de trabalho dos 
repórteres de imagem (fotógrafos 
e cinegrafistas). É também diretor 
sindical no Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São Paulo. 

Ac
er

vo
 p

es
qu

is
ad

or





24 - Dumela - Número 4

Escritos de uma vida: 
Sueli Carneiro e a luta 

antirracista

Por Paula Silva*

Evento do NERA 
promove a discussão 
sobre a importância 

dos estudos da 
escritora e ativista 

na luta das mulheres 
negras brasileiras

No período de 2 a 30 de outubro, 
o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais 
(NERA) do FMU|FIAM-FAAM  
Centro Universitário realizou o 
evento Sala de Leitura: Conhecendo 
Sueli Carneiro, uma série de quatro 
encontros com duas horas de duração 
cada com temas relacionados ao 
livro Escritos de uma vida da filósofa 
brasileira e um dos principais nomes 
da luta antirracista do país ao lado de 
Lélia González e Conceição Evaristo. 
No primeiro encontro, Conhecendo 
a obra da filósofa Sueli Carneiro, 
ocorreu uma introdução sobre a vida 
de Sueli e seus trabalhos dentro do 
Movimento Negro brasileiro. As 
professoras Neide Cristina Silva 
e Maria Lúcia da Silva foram as 
responsáveis pela mediação da roda 
de conversa. As docentes falaram 
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A historiadora Suelen Girotte durante o segundo encontro
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sobre suas trajetórias acadêmicas e a 
forte relação com a luta antirracista, 
além de ceder espaço para os demais 
participantes se apresentarem. O 
interessante desta primeira etapa foi 
a necessidade de se apresentar Sueli 
na sua integralidade: desde seu nome 
e sobrenome, nascimento, família, 
casamento e filhos até sua vida na 
academia e no Movimento Negro 
nacional e internacional. “Toda 
matéria e pesquisa que li tinha textos 
de Sueli, mas sobre ela via muito 
pouco”, comentou a professora Maria 
Lúcia, falando sobre a invisibilidade 
das identidades intelectuais negras.
Mulher Negra e a construção 
do Instituto Geledés foi o tema 
do segundo encontro, com a 
participação de Suelen Girotte do 
Prado. A historiadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) é autora de uma pesquisa 
sobre Sueli Carneiro e a criação do 
Geledés – Instituto da Mulher Negra, 
organização fundada em 30 de abril 
de 1988. O Geledés surgiu num 
momento no qual o país passava pelo 
processo de redemocratização após 
o período da Ditadura Militar ao 
mesmo tempo que as inquietações em 

relação ao racismo estrutural vieram 
à tona por meio de grupos liderados 
por intelectuais negros – entre 
eles, a própria Sueli, que inclusive 
questionava a ausência de mulheres 
negras nestes mesmos grupos. 
“O Geledés não foi um instituto 
criado ‘do nada’. Foram (através de) 
passos dados durante a década de 
80 inteira”, apontou Suelen, fazendo 
referência aos trabalhos que Sueli 
e outras intelectuais negras como 
Dulce Pereira, Vera Sampaio e Tereza 

Santos articularam para a criação 
de espaços de discussão do racismo 
protagonizados por mulheres negras. 
“A Sueli é a cara do Geledés, mas na 
verdade ele é um grupo de mulheres, 
ou melhor, um grupo também criado 
por essas mulheres que estavam 
junto dela”, esclarece a pesquisadora. 
Toda sua pesquisa teve como base, 
além dos livros e artigos escritos por 
Sueli, os cadernos elaborados pelo 
Instituto que abordam temas como 
saúde da mulher negra, pena de 
morte e violências diversas.
O terceiro encontro, Os conceitos de 
“epistemicídio”  e o de “dispositivo da 
racialidade”  na tese de Sueli Carneiro,  
foi marcado pela presença de Mariléa 
de Almeida, doutora em História 
pela Universidade de Campinas 
(UNICAMP) e pela Universidade 
de Columbia nos Estados Unidos 
e trouxe a tese de doutorado da 
filósofa e menções às leituras de 
Michel Foucault e Boaventura Sousa 
Santos para um debate sobre como 
o genocídio da população negra 
é um projeto arquitetado por um 
sistema essencialmente racista que 
promove a morte não somente dos 
corpos negros, mas da autoestima, 
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Alunos, professores e interessados na obra de Sueli Carneiro participam do evento Sala de Leitura
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da intelectualidade e da história 
negra. Em um comentário sobre seu 
primeiro acesso ao estudo de Sueli 
Carneiro sobre racismo epistêmico, 
Mariléa abre um parêntese, aos risos, 
sobre o fato de ter encontrado a tese 
na internet e não nas publicações 
de grandes editoras brasileiras 
como a Boitempo e a Companhia 
das Letras. “A questão da Sueli foi 
exatamente essa. Quando começa 
a estudar epistemologia, ela diz 
que nós produzimos, mas existem 
mecanismos de poder que fazem 
com que esses saberes não circulem”, 
destaca a historiadora. 
Um depoimento carregado de 
sensibilidade finalizou esse encontro. 
Cyda Baú, atriz e quilombola 
participante da roda de conversa, 
expôs a importância do acesso aos 
estudos e à intelectualidade negra. 
Ainda em seu momento, lembrou 
como o processo do epistemicídio 
e dos dispositivos de racialidade 
levam nossos entes mais próximos 
de formas bastante cruéis, citando 
a morte de seu irmão, vítima da 
violência urbana. 
O quarto e último encontro, A 
contribuição de Sueli Carneiro para 
o movimento de mulheres negras, 
recebeu a educadora Carolina 
Cristina dos Santos Nóbrega e a 
socióloga Ednéia Gonçalves, da Ação 
Educativa. Carolina, que é professora 
de educação física falou um pouco 
sobre seu trabalho de mestrado 
focado na educação física antirracista 
– uma forma de descolonizar uma 
disciplina europeizada e elitista até 
os dias atuais-. “Ela (a educação 
física antirracista) existe? Não. É 
uma perspectiva”, lembra Carolina, 
com uma provocação para se pensar. 
“Minha intenção é trazer a educação 
física para a área da comunicação, pois 
se a educação física for para a área 
biológica, a gente perde muita coisa. 
Com a linguagem eu consigo trabalhar 
de maneira interdisciplinar com a 
parte de artes, literatura e história”. 
A educadora também deu início a sua 
participação com um duas propostas 
de interação e conexão: a primeira 

foi um jogo rápido onde os presentes 
pudessem contar até vinte em 
conjunto, sem interromperem uns aos 
outros; a segunda foi uma brincadeira 
originária de Moçambique chamada 
“labirinto”. O jogo consiste em 
um diagrama composto por onze 
arestas, no qual originalmente os 
jogadores colocam-se de frente um 
para o outro usando pedras ou outro 
objeto para marcar as arestas após 
um momento de adivinhação. Numa 
adaptação afro-brasileira, Carolina 
usou o “joquenpô” (pedra, papel 
e tesoura) para substituir a etapa 
original. A brincadeira gerou risos 
e descontração na roda.  Finalizando 
sua participação, a educadora 
exibiu um vídeo produzido por ela 
e seus alunos da escola onde atua, 
mostrando as atividades realizadas 
durante as aulas de educação física 
adaptando alguns jogos africanos ao 
contexto brasileiro. 
Em seguida Ednéia, que é amiga de 
Sueli Carneiro, também falou sobre 
sua trajetória na luta antirracista 
e seu trabalho na Ação Educativa, 
organização que há 25 anos promove 
o enfrentamento ao racismo por 
meio da formação de educadores e 
agentes culturais atuantes nas áreas 
de educação, cultura e juventude, 
atuando nas redes de ensino e em 
diversos órgãos públicos. 
Como amiga de Sueli, Ednéia ficou 
responsável pelo objetivo final do 
evento: entregar uma carta para a 
filósofa produzida pelos participantes 

da sala de leitura. Para isso, a 
socióloga fez uma apresentação com 
algumas provocações para ajudar os 
participantes a elaborar o documento, 
elencando três contribuições dos 
escritos de Sueli para o movimento 
de mulheres negras: o enegrecimento 
das reivindicações das mulheres, a 
reivindicação de reconhecimento 
do direito à subjetividade da 
mulher negra e a valorização das 
biografias pessoais e as conexões 
entre mulheres negras. A carta foi 
redigida, levando as reflexões e 
agradecimentos de cada participante 
para Sueli, nome poderoso e marcante 
na luta antirracista brasileira e suas 
protagonistas: as mulheres negras.

* Jornalista graduada pelo FIAM-
FAAM Centro Universitário em 2019.
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Participantes do encontro no campus Ana Rosa
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Ação de integração entre o 
NERA e o NUGE

Por Maria Carolina* 

No dia 17 de outubro, no Auditório 
Paulo Guaracy, campus Liberdade, 
ocorreu o evento de abertura 
dos núcleos NERA (Núcleo de 
Estudos Étnico-Raciais) e NUGE 
(Núcleo d Estudos de Gêneros e 
Sexualidade) na Escola de Educação 
do FMU Centro Universitário. Sob 
orientação das professoras Maria 
Lucia e Nadini Lopes, o bate-papo 
foi mediado pelas docentes Simone 
Jorge e Valéria Alencar. 
Nos períodos matutino e noturno, 
o encontro discutiu a inclusão 
dos núcleos no desenvolvimento 
de trabalhos, estudos e outras 
atividades acadêmicas. Foi 
ressaltada a importância da 
abertura e promoção de diálogos 
entre os diversos cursos presentes, a 
citar Letras, Jornalismo, Sociologia 
e História, principalmente quando 
ligados a educação.
Ao abordar a criação do NUGE, a 
professora Nadini Lopes explicou 
que após o reconhecimento do 
Ministério da Educação (MEC), 
sobre a inserção de temas 
transversais (como a orientação 
sexual) nos currículos escolares, 
tornou-se necessário ter um espaço 
para discutir sobre os indivíduos 
que fazem parte da comunidade 

LGBTQI+, que necessitam de 
meios para propagar informações e 
causar maior conscientização para a 
sociedade, que frequentemente pratica 
crimes de homofobia e transfobia. 
O NERA, representado por Maria 
Lúcia, colocou em pauta o processo 
do surgimento das diretrizes sobre 
projetos de diversidade étnico-
racial no âmbito da educação 
básica e superior e a dificuldade na 
compreensão da existência do racismo 
estrutural, de modo a existir uma 
hegemonia de interesses políticos 
e econômicos, enquanto a luta da 
negritude tende a ser cada vez maior. 
E convidou os alunos presentes a 
participarem das ações do Núcleo, para 
fortalecer o conteúdo já produzido 
pelos responsáveis e colaboradores. 

* Aluna do quinto semestre do curso de 
Jornalismo e colaboradora do NERA.
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1.Maria Lúcia da Silva, coordenadora do NERA
2. Professoras Maria Lúcia, Simone Jorge e Valéria 
Alencar
3. Alguns momentos do debate

Fotos: Acervo NERA
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Educação financeira é um tema 
complicado para uma parcela da 
população brasileira. O assunto não é 
repassado nas escolas e nem mesmo 
conversado dentro dos lares, o que 
coincide com o fato do brasileiro ter 
pouco conhecimento sobre o assunto 
e com isto, muita dificuldade em se 
organizar financeiramente. Com o 
intuito de dar uma pequena aula sobre 
o assunto o NERA convidou Yuran 
Tinta, consultor financeiro pessoal e 
CEO da Pindorama para mostrar que 
é possível atingir a saúde financeira. O 
evento ocorreu no dia 26 de setembro 
no campus Ana Rosa.

Oficina contribui para 
melhor controle de 

finanças
Por Gabriela Barbosa*

Yuran começou explicando que o 
brasileiro tem um perfil conservador 
em relação a finanças e investimento. 
“O brasileiro tem medo de arriscar em 
algumas situações, como por exemplo, 
colocar o dinheiro em contas digitais, 
nós seres humanos temos a necessidade 
de ver e pegar, eu consigo ver que o 
banco no qual eu tenho conta está do 
outro lado da rua, já o banco digital 
nós não conseguimos ver”. Além 
disso, ele traz o dado de que segundo 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 
parceria com a Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), 78% 

da população brasileira não está se 
preparando para a aposentadoria. 
 
Como se organizar 
financeiramente 

A estudante de jornalismo Rosimeire 
Cruz, 38, relata que só percebeu o 
quanto gastava com cartão de crédito 
quando ficou desempregada depois 
de anos trabalhando em uma empresa 
multinacional. “Depois que eu perdi o 
emprego prestei um concurso e estou 
esperando ser chamada, neste período 
de espera eu abri meu guarda roupa 
e percebi o quanto eu gastava no 
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shopping, nessa armadilha de parcelar 
no cartão de crédito e a quantidade de 
coisas que comprei pra descarregar o 
estresse do trabalho”.    
Apesar do cartão de crédito ser visto 
como um vilão por muitas pessoas, 
Yuran explicou que ele pode ser 
um grande aliado para se organizar 
financeiramente. “Uma das principais 
vantagens do cartão de crédito é que 
você pode escolher o dia do pagamento 
da fatura e assim se organizar para 
pagar sem ter que parcelar ou pagar 
o valor mínimo”. Ele também ressalta 
a importância de observar a fatura 
durante todo o mês para ter-se controle 
dos gastos. Outra vantagem é que 
muitos cartões oferecem programas 
de pontos e milhas que podem ser 
trocados por viagens e descontos em 
diversos estabelecimentos. Um dos 
métodos apresentados por Yuran para 
manter a vida financeira em ordem é o 
método 50 30 20: 

* 50% da sua renda deve ser 
destinada para suas necessidades, 
como moradia, transporte, 
impostos, alimentação;

* 30% pode ser utilizado aos itens 
flexíveis. Tudo o que você compra 
e deseja, mas não necessariamente 
precisa (como, por exemplo, 
dinheiro gasto em compras e 
viagens);

* 20% deve ir em direção aos 
objetivos financeiros, como 
construir uma reserva de 
emergência, pagar dívidas, poupar 
para a aposentadoria, realizar 
investimentos etc.

Outra dica dada por Yuran é, organizar 
objetivos a curto, médio e longo 
prazo e ter sempre uma reserva de 
emergência. 

Black Money e 
representatividade 

Segundo dados apresentados pelo 
site EXAME, os negros – que 
compreendem 54% da população 
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brasileira – movimentam cerca de R$ 
1,7 trilhão por ano no país, mas ainda 
recebem em média R$ 1.200 a menos 
que os trabalhadores brancos. O 
movimento Black Money é justamente 
uma resposta ao racismo institucional 
que provoca desigualdades. 
Ao ser questionado sobre a importância 
de ser um homem negro que fala 
sobre educação financeira, Yuran 
reconhece que é algo importante, já 
que, a população negra raramente 
fala sobre esse assunto: “Muitas coisas 
são negadas para o negro. Um preto 
falando sobre engenharia, relações 
internacionais, finanças e educação 
financeira é de grande valor para o 
melhoramento e a formação do povo 
preto”. 
Boa parte dos alunos presentes no 
evento eram negros e Yuran diz que 
se sentiu lisonjeado em ajudá-los, 
pois: “Boa parte dos meus clientes são 
negros e as pessoas se enxergam e isso 
faz toda a diferença, pois a maioria dos 
consultores financeiros são brancos e 
às vezes não conseguem enxergar a 
realidade dos negros aqui no Brasil e 
eu consigo fazer essa ponte”.

* Aluna do quarto semestre do curso 
de Jornalismo.
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Banner de divulgação do evento

Yuran Tinta, consultor financeiro pessoa e CEO da Pindorama
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NERA e Cinemateca 
promovem debate sobre 
o documentário Espero a 
Tua (Re)volta

Por Carolina Messias* 

Com direção, roteiro e produção 
de Eliza Capai e Mariana Genescá 
o documentário Espero Tua (Re)
volta lançado em agosto deste ano, 
é um real retrato dos movimentos 
estudantis e das ocupações nas 
escolas a partir do ponto de vista 
de três estudantes envolvidos na 
narrativa:  Marcela Jesus, Nayara 
Souza e Lucas Koka Penteado.
Após tentativas falhas de chamarem 
atenção do Estado para essa causa, 
as ocupações nas escolas da rede 
pública de São Paulo contra a 
reestruturação da distribuição do 
sistema educacional pela cidade 
tiveram início. Com intuito de 
impedir a proposta de fechar 
algumas escolas públicas da cidade, 
os alunos se uniram para impedir 
que de fato isso se concretizasse.
Totalmente na contramão do 
que a mídia de massa relatou na 

época das ocupações nas escolas, o 
propósito do longa é manifestar que 
a união dos estudantes foi muito além 
de uma “baderna”. Atos de violência 
policial contra os corpos que estavam 
protestando pacificamente ou até 
mesmo com os moradores de rua 
que apenas estavam no local, podem 
ser notados em diversas cenas. É 
possível refletir também em como 
há preconceito na decisão de parar 
um jovem e enquadrá-lo; sem contar 
nas memórias dolorosas que ficam na 
pessoa após ter um direito violado.
A exibição do filme, em agosto, no 
campus Ana Rosa foi organizado 
em parceria entre o Núcleo de 
Estudos Étnico-Raciais (NERA) e 
a Cinemateca FIAM-FAAM com a 
presença do ator Lucas Penteado. Os 
presentes também participaram de 
um debate e troca de vivências sobre 
questões de racismo, vivência dos 
estudantes e outros temas que são 
abordados no filme.
“Achei o filme bem forte e bem 
pesado pela questão de tratar a 
realidade do movimento estudantil 
aqui em São Paulo e a repressão da 

polícia em relação a isso. Fiquei 
bem aflito e atordoado. Marcou 
bastante porque por mais que o 
filme fale sobre a luta estudantil, é 
possível fazer vários recortes com 
questões como periferia, racismo”, 
explicou Iuri Lima, estudante do 7º 
semestre do curso de Publicidade 
e Propaganda e que também faz 
parte da Cinemateca.

* Aluno do sexto semestre de 
Jornalismo e estagiária da AiCom.
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Alunos da Cinemateca FIAM-FAAM e o ator Lucas Penteado (3º da esquerda para a direita) debatem o filme após a exibição
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Precisamos pensar em 
sermos menos racistas

Por Gabriela Marqueti*

Para Cida Costa, pesquisadora da USP, é necessário refletir sobre “o 
que deu certo e o que deu errado”

Maria Aparecida Costa dos Santos. 
Esse é o nome da atual coordenadora 
pedagógica da EMEF CEU Butantã. 
Mulher negra, 45 anos, atua na 
Prefeitura de São Paulo há 17, em 
nada aparenta no rosto a idade que 
tem ou toda a vida que viveu. Nem 
na voz. Seu tom é cálido, melodioso, 
até mesmo acolhedor; assim como 
sua presença e seu sorriso. Toda a 
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responsabilidade de coordenar uma 
escola do tamanho do CEU não 
parece pesar em seus ombros. Ali, na 
sala em que nos encontramos para 
conversar, cheia de prateleiras com 
livros, cartolinas coloridas e caixas de 
papelão, Cida Costa quase brilha. Ela 
está em casa.
Cida Costa, é como ela se apresenta. 
Costa é o nome que ela faz questão 

de usar porque vem da mãe. Mãe essa 
“preta, doméstica, pernambucana, que 
veio sozinha de Pernambuco dentro 
de um caminhão”, de quem ela enche 
a boca para falar com muito orgulho.
Cida vem de família mestiça, e relata 
que, portanto, demorou muitos anos 
para se reconhecer como negra. Ela 
diz que o processo é diferente quando 
uma criança cresce em uma família 
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que sabe de seu posicionamento como 
negros, mas na casa dela o cabelo 
era chamado de “ruim” e a pele era 
considerada “morena”. “Eu cresci 
naquela família em que eu precisava 
sobreviver”, relata, contextualizando 
a mentalidade da mãe. “Eu não podia 
sobreviver se eu carregasse comigo 
que era negra, porque negro e negra 
é sinônimo de bandido, de puta, de 
qualquer outra coisa – menos de um 
ser humano. Você nega a própria 
identidade porque nem sabe o que é 
uma identidade.”
Licenciada em Educação Física pela 
Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo) de Rio Claro desde 1997, 
Cida relata que ainda não tinha muita 
consciência de quem era durante a 
busca por emprego, apesar de entender 
que todas as desfeitas que encontrou 
em suas entrevistas se deram por ela 
ser não só mulher, mas mulher negra. 
Até então, ela não queria trabalhar 
na Prefeitura; sonhava em dar aulas 
em escolas como o Colégio Dante 
Alighieri – ouviu muitas vezes que 
não era apta, mesmo vindo de uma 
das três melhores universidades do 
país. Entre 1998 e 2000, trabalhou 
em escolas pequenas dando aulas 
de dança, mas a questão negra não 
era uma discussão presente em seu 
trabalho. “Você nasce preta e só vai 
descobrir que é preta anos depois.”
Durante seu tempo na faculdade, Cida 
fazia cursos de dança, e desde então se 
sentia atraída pelo hip hop, mas não 
entendia toda a complexidade daquele 
universo. Em 1999 foi para o Espaço 
Cultural El Dourado para participar 
das aulas de street dance. Ela relata que 
adquiriu o ritmo antes de absorver a 
cultura negra, porque mesmo estando 
imersa naquele grupo, ela ainda não 
se identificava.
De acordo com Cida, o hip hop surgiu 
como uma necessidade de fazer uma 
festa, de curtir. Veio dos latino-
americanos e negros que viviam nos 
Estados Unidos durante os anos 
1980, que se sentiam à margem da 
sociedade e queriam “trocar uma 
ideia”.  Ela relata que hoje em dia 
existe uma pedagogia “hiphopniana”, 
ou seja, o hip hop se trata de um 
estudo compartilhado, uma educação 

compartilhada. “Eu sei sobre música, 
eu te ensino sobre música, você me 
ensina sobre dança e eu aprendo com 
você”. Por isso, o hip hop é mais do 
que apenas música e dança, é sobre 
vivência. “É um universo de ideias 
que foram se agregando àquele 
espaço”, diz Cida, “aquele movimento 
representa a resistência de uma 
população marginalizada. Esse 
compartilhamento é o que a escola 
não consegue fazer”.

Cultura corporal negra

Cida entrou na faculdade em um 
período de transformação, entre 
1994 e 1997. “A gente saiu de um 
pós-ditadura na qual tínhamos uma 
Educação Física nos anos 1970 voltada 
para a higienização, e estávamos 
entrando num governo democrático 
e houve um coletivo de autores que 
tentou buscar uma Educação Física 
voltada para a cultura corporal, a 
cultura de um povo”, diz. 
A pesquisadora menciona um livro 
chamado Metodologia do Ensino 
da Educação Física, escrito por 
esse coletivo de autores e publicado 
em 1992 que foi, provavelmente, 
o primeiro livro ao falar sobre a 
capoeira e a necessidade de discutir as 
questões dessa disciplina, para além da 
atividade corporal.
Ela lembra que em 1994, na Unesp 
(Universidade Estadual Paulista), 
havia um curso de extensão de 
capoeira, mas não havia uma 
discussão, uma profundidade. Mesmo 
em sua turma de graduação não havia 
sequer debate político em sala de aula, 
muito menos sobre a questão racial. 
“Talvez o problema das universidades 
seja entender por que falar, como 
usar isso.” Cida diz: “Não tinha preto 
na história. Tinha cultura corporal, 
a oportunidade de fazer esporte, 
dança, ginástica, mas não as questões 
políticas. Essa questão política eu fui 
aprendendo na escola”.
Essa escola, que ensinou à Cida 
questões políticas, foi a escola pública 
na qual ela começou a dar aula no ano 
de 2002. Ali, naquela sala de aula, foi 
quando ela se reconheceu pela primeira 
vez. “As crianças me derrubaram”, 
ela diz, emocionada, “Elas olharam 

para mim e disseram: ‘você é preta’”. 
A força da lembrança leva Cida a 
falar com a voz embargada e os olhos 
marejados: “Eu fugi da periferia minha 
vida toda. Eu tive que olhar para a 
periferia, e aí ela olha de volta”. Foi 
a primeira vez que ela parou para se 
questionar: “O que eu estou fazendo? 
Quem eu sou?” E uma vez respondida 
essas perguntas, Cida abraçou a causa, 
a escola, e sua identidade, e começou a 
brigar consigo mesma para fazer mais 
por aquelas crianças.
Em 2003, levou o hip hop para as 
escolas porque agora tinha consigo 
conceitos que não tinha antes. 
Começou a falar dos pretos, das pretas, 
da polícia, das instituições racistas, da 
empatia. Trouxe a informação para 
junto da dança. Levou 50 crianças 
para um campeonato e elas amaram a 
experiência. Passaram a cobrar o hip 
hop nas aulas dos anos seguintes. Em 
2009, levou um grupo de meninas - 
todas negras - para um campeonato 
de ginástica. Ensinou as meninas a 
levantar a cabeça, a dançar sorrindo, a 
ter orgulho de quem eram. A iniciativa 
chamou a atenção de cinco meninos. 
Sobre três deles, ela conta: “Hoje, um é 
formado em Letras pela Universidade 
de Juiz de Fora, um faz Enfermagem 
na Usp (Universidade de São Paulo), 
e o outro se tornou aquilo que queria 
ser: uma mulher”.
“Se você passa em destaque numa 
periferia, você é morta ou presa”, diz. 
Depois de se desfazer das extensões 
de cabelo que utilizava, e cortar todo 
o cabelo restante até que restasse só 
aquele que estava livre dos produtos 
químicos e dos maus tratos causados 
pelo permanente que tinha feito, Cida 
se sentiu livre. Livre como mulher 
negra. Difícil foi convencer a mãe de 
que seu cabelo não era ruim. “Muitas 
dessas mudanças de conceito quem 
me proporcionou foi o hip hop”, conta. 
“Eu acredito muito em uma cátedra 
de hip hop nas universidades, e queria 
muito fazer isso”.

A lei “não se aplica”

Mas, e a lei 10.369/2003, que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino 
de história e cultura afro-brasileira nas 
disciplinas que já faz parte das grades 
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curriculares dos ensinos fundamental 
e médio? Como se aplica no Ensino 
Superior?  “Não se aplica”, responde 
Cida. Segundo ela, o formato da lei não 
deixa muito claro como ela deve ser 
usada nas universidades. Não houve 
uma articulação maior, e, portanto, 
a lei contém muitas brechas, abre 
espaço para muitas interpretações. “A 
educação antirracista deve ser pensada 
diariamente, hora a hora, minuto a 
minuto, e eu não sei se os cursos de 
Educação Física conseguem fazer 
isso.”, Ela diz: “Essas relações não 
estão ocorrendo de forma correta. 
Dentro da própria capoeira a discussão 
não está correta, e a lei não deu suporte 
para melhorar essa discussão”.
Ela me mostra que dentro do plano 
de ensino escolar apresentado pela 
Prefeitura, as matrizes de saber não 
têm recorte racial. E aqueles que são 
brancos, héteros, cis, católicos, não 
fazem essa discussão na sala de aula. 
“Não é uma coisa que a gente consiga 
mudar e isso dá uma angústia”, 
desabafa. “Nós estamos muito no 
raso. Nós não conseguimos motivar 
os alunos o suficiente para eles saírem 
do lugar comum, do básico”. E, para 
além disso, há o problema do racismo 
dentro do próprio corpo docente: 
“Sim, há comentários racistas. Sim, 
eles negam que fizeram comentários 
racistas. E as crianças não percebem 
que estão sofrendo racismo”.
E o que a Educação Física poderia 
fazer para endossar o debate racista? 
“Primeiro, assumir que é antirracista”, 
responde sem hesitar. “Depois, pensar 
quais são as possibilidades que vão 
torná-la menos racista. O que eu posso 
fazer para esses futuros professores? 
O que deu certo e o que deu errado?”.
Ela ressalta a importância de saber 
articular um discurso que traga 
mais pessoas para a mesma luta: “A 
educação antirracista entra no sentido 
de agregar mais vozes ao nosso lado 
e dar voz a quem é de direito”, mas 
ao mesmo tempo, ela não traz uma 
visão otimista ao admitir que pensa 
que “nunca vamos conseguir criar 
um discurso que se articule”. Para 
Cida, é importante que negros e 
negras entendam o que é a negritude 
e compreendam o que se trata de 

racismo e o que não, porque, segundo 
ela, “só dizer que tudo é racismo, a 
gente caga no movimento”.
“Dentro da escola há um 
microuniverso, então a sociedade 
tá aqui dentro”, diz. “E lidar com 
isso é um processo, e eu não vejo 
prazo. Porque os pretos continuam 
morrendo, as mulheres continuam 
morrendo, as crianças continuam 
sendo estupradas, e só vai piorando.” 
E a pesquisadora completa: “Talvez 
as futuras gerações ainda estejam 
discutindo a mesma coisa que a gente 
tá falando agora”.

O ponto de vista da professora de 
educação física e atual coordenadora 
pedagógica do CEU Butantã, ecoa a 
de uma outra professora, com quem 
conversei na mesma semana, sobre a 
temática feminista: sim, as discussões 
estão sendo abertas, mas esse é só 
o primeiro passo. Virar a maré vai 
ser um trabalho intenso, árduo e 
cansativo – mas nós já conseguimos 
sentir os ventos mudando.

* Aluna do oitavo semestre do curso 
de Jornalismo e monitora da AiCom.
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Das ruas de São Paulo para as 
galerias de arte. O artista plástico No 
Martins, 32, estudou história, artes 
visuais e realizou cursos na Oficina 
Cultural Oswald de Andrade, porém 
sua iniciação aconteceu antes, no ano 
de 2003, com arte urbana por meio 
da pichação e do graffiti. Hoje, No 
fez da arte de rua, do manifesto que 
surgiu com o picho, sua profissão e 
ferramenta contra a desigualdade 
racial. Claro, com uma arte acrescida 
de muitos diferenciais.
Atento à realidade urbana, sobretudo 

No Martins reflete sobre 
problemas sociais 

decorrentes do racismo
Por Aline de Campos*

De
sm

is
tifi

ca
nd

o

pobre e negra, vê sua arte migrar 
para novos caminhos. Aos poucos, 
percebeu o distanciamento do graffiti 
das pautas representadas fortemente 
pela chamada arte marginal e então 
deixa de grafitar. “Há um consenso de 
que o graffiti é um trabalho colorido 
feito para embelezar as ruas, muitas 
vezes usado para cobrir pichações. 
Passei a me incomodar, pois pra mim, 
tornou-se algo sem questionamento 
social e tomado pela publicidade, por 
exemplo. Não que isso seja ruim, 
não é! Mas comecei a rever e cheguei 

à conclusão de que a pichação tem 
um propósito muito mais político”, 
explica.
Ao iniciar o curso de artes visuais, 
No percebeu que era autodidata e 
que muitas coisas que estavam sendo 
apresentadas nas aulas ele já conhecia 
e sabia executar. Questionado sobre 
os desafios dos artistas negros e de 
periferia nas artes plásticas, destaca 
que além da dificuldade de adentrar 
os espaços há antes uma dificuldade 
em manter-se, há os custos em 
transportar suas artes para as 
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No Martins em seu ateliê no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo
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galerias, lidar com valores, etc. Algo 
que credita à infância e formação 
totalmente oposta à de artistas 
brancos e de famílias tradicionais. 
Sua arte baseia-se nas relações sociais, 
representando-as de diferentes formas 
quando, segundo ele, somente a pintura 
não dá conta do que deseja transmitir. 
É fazendo uso de performance, 
instalações, uso de objetos e vídeos 
que o artista diversifica seu trabalho 
e aproxima-se do público, por vezes, 
de modo mais interativo. Racismo, 
desigualdade, violência policial e 
encarceramento em massa são questões 
pesquisadas pelo artista e denunciadas 
em suas obras.
No será um dos artistas participantes 
de uma exposição em Chicago (EUA), 
que acontecerá em janeiro de 2020 
na Mariane Ibrahim Gallery, que tem 
como proposta apresentar artistas 
negros brasileiros. Sua participação 
será representada pela continuação da 
série “Inimigo Público”, trabalho em 
que, entre outras abordagens, trata da 
marginalização de crianças negras, 
principalmente em situação de rua. 
“Essas crianças são vistas como vilãs, 
não têm acesso à educação e a nada. 
A maioria dessas crianças são negras, 
assim como a maioria de quem vive 
abaixo da linha da pobreza, enquanto 
100% da população que detém todo o 
poder é branca. O contraste é muito 
forte já que a maioria da população é 
negra no Brasil. O que é um inimigo 
público? Não é só no sentido de ter 
medo dele [o inimigo], mas também 
por ele ser totalmente escorraçado 
da sociedade”, esclarece.
A ideia da série surgiu enquanto fazia 
uma caminhada na Sé, região central 
de São Paulo, e observou pedestres 
protegendo suas bolsas de crianças 
de rua. “Principalmente depois das 
mortes de crianças no Rio de Janeiro, 
a continuação deste trabalho faz 
todo sentido”, diz o artista. “Inimigo 
Público” flerta com as subjetividades. 
No desenha uma criança que segura 
caixas de chiclete para vender no farol 
e na outra mão carrega um estilingue. 
Neste exemplo, o estilingue 
representa o que a sociedade vê 

naquela criança, o que espera-se dela. 
Sua obra traz dialogismos entre o 
real e o representativo tocando os 
sentimentos mais profundos acerca 
do que é ser negro no país.
No chama atenção ao fato de que 
em espaços elitistas há um medo 
do movimento negro: “É uma luta 
urgente e que está ganhando força, 

isso assusta”. Reforça também a 
abordagem superficial das questões 
identitárias, sem total compreensão 
da realidade. “A exposição Histórias 
Afro-Atlânticas [MASP, 2018] ia 
se chamar Histórias da Escravidão, 
mas não foi aceito pela curadoria pois 
não refletia o que se queria propor. 
Foi uma luta para que houvesse um 
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Obras do artista plático em seu ateliê

Exposição de No Martins para a 21ª Bienal de Arte Contemporânea SESC - VIDEOBRASIL, no Sesc 24 de Maio



36 - Dumela - Número 4

De
sm

is
tifi

ca
nd

o
La

ur
a 

Yo
ko

dia com entrada gratuita e cederam 
a quarta-feira, um dia da semana 
em que o público que estava tendo 
sua história retratada ali não tinha 
condições de ir”, exemplifica.
Questionado sobre a atual 
visibilidade conquistada por jovens 
negros nas artes plásticas e visuais, 
No Martins diz: “Essa ascensão de 
artistas negros no mercado, a entrada 
em galerias, deve-se ao da arte estar 
gasta. Repare no que é produzido pela 
maioria dos artistas brancos… coisas 
já faladas na década de 1960. Picasso 
fez isso, foi em busca de referências 
africanas para diversificar a arte. 
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Claro, o primeiro fator é o resultado 
de uma luta muito grande dos nossos 
antepassados, como: Mestre Didi, 
Rubem Valentim, Manoel Araújo, 
Rosana Paulino, Claudinei Roberto, 
Abdias Nascimento…Toda essa 
galera lutou muito para estarmos 
aqui hoje, isso é o principal. Mas 
nós pensamos que existe este espaço 
aberto para nós, não é isso que está 
acontecendo. As galerias também 
se cobram para mostrarem-se 
“inclusivas” e lucrar com isso”.
O ateliê do artista está rico de obras 
ainda em desenvolvimento. Em 
Março, levará para Londres pinturas 

com o objetivo de denunciar as 
realidades enfrentadas pelo negro 
brasileiro. “Quero denunciar essa 
violência na Europa, em um país de 
primeiro mundo que não sabe o que 
se passa aqui”, enfatiza. No pontua 
que seu trabalho não é sempre de 
denúncias, mas que há muitas vezes 
uma proposta de reflexão. “News”, 
uma das pinturas em produção, 
alerta para a normatividade dos 
casos de violência contra negros, 
ou seja, como diariamente lê-se as 
mesmas notícias, o círculo vicioso 
passa despercebido.
No Martins está com trabalho 
exposto sem SP. Para a  21ª Bienal 
de Arte Contemporânea SESC - 
VIDEOBRASIL, em exposição no 
SESC 24 de Maio (outubro de 2019 
até fevereiro de 2020), o artista 
produziu #JÁBASTA! série que 
retrata pessoas negras com a feição 
séria acompanhadas de manchetes de 
jornais coladas no canto da pintura. 
O objetivo é mostrar que esses rostos 
estão claramente lutando contra o 
que diz as manchetes. Quanto ao uso 
da # (hashtag) No está relacionando-
se com a forte comunicação digital 
existente hoje, o artista explica que 
se a publicidade e a política fazem 
uso dessa estratégia para benefício 
próprio, a #JÁBASTA! vem para 
propagar a urgente necessidade de 
um fim nas situações retratadas em 
suas produções.

* Jornalista graduada pelo FIAM-
FAAM Centro Universitário, em 2019.

O ateliê do artista é repleto de obras com referências de artistas negros
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Em agosto de 1988, um decreto do 
Governo Federal autorizou o curso de 
Educação Física nas FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas), um fato que 
mudaria a vida de milhares de estudantes 
nos anos seguintes. “Começamos em 
1989 com apenas 100 alunos”, conta 
o coordenador do curso professor 
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Faculdade de Educação 
Física é exemplo de 

inclusão e diversidade
Por Pedro Ribeiro*

Ms. Flavio Delmanto. Segundo ele, 
em sua inauguração, só existiam 
cinco cursos parecidos na Grande 
São Paulo. “Foi uma batalha árdua.” 
Após mais de três décadas formando 
diversos profissionais, um dos lemas 
do curso passou a ser qualidade e 
inclusão. Isso por que a escola se 

adapta a qualquer dificuldade que o 
aluno possa ter. Delmanto conta que, 
com exceção dos cegos, alunos com 
diferentes tipos de deficiências já 
passaram por lá. Para dar condições 
a estes estudantes, o campus conta 
com espaços adaptados e no caso 
dos alunos surdos e/ou mudos, um 
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1989: primeiro campus do curso de Educação Física da FMU
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tradutor de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais) também é oferecido.
A disciplina de Libras é obrigatória 
para todos os alunos, afinal o objetivo 
é formar profissionais capacitados a 
ensinar a todos, conforme explica o 
coordenador: “licenciatura forma o 
aluno para a carreira educacional”. 
Além de Libras, o curso também 
oferece outras 11 disciplinas para 
capacitar o profissional na carreira 
da educação.
Além de valorizar as diferenças, 
as culturas indígena e de matriz 
africana também são lembradas 
pelo coordenador, que destaca 
sobre a prática de atividades como a 
capoeira de suma importância para o 
desenvolvimento social dos estudantes. 
“É importante você ver as raízes que 
fazem o país”, disse sobre a valorização 
cultural. Ele também comentou que 
os alunos auxiliam nesse processo por 
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meio da atlética - grupo estudantil 
responsável por promover e coordenar 
eventos esportivos na faculdade -, 
como campeonatos internos e torneios 
com outras instituições.

O dia-a-dia em sala de aula

Para Flavio, a mídia influencia no 
comportamento e na saúde das 
pessoas, o que envolve hábitos 

O centro esportivo da FMU conta com piscina coberta para exercício dos discentes

Quadra de esportes para as aulas e atividades dos alunos



40 - Dumela - Número 4

M
em

ór
ia

Ac
er

vo
 F

M
U

Ac
er

vo
 F

M
U

Prática esportiva realizada durante as aulas do curso de Educação Física

A instituição oferece aos estudantes quadras amplas e equipadas

alimentares e a rotina diária. “A 
pessoa está muito mais preocupada 
com a saúde do que com a 
estética”, afirmou. Ele ressalta a 

importância de uma cultura que 
parta da família para influenciar a 
prática de esportes, convívio com a 
natureza, dentre outras coisas que 

ele garante que são disseminadas 
nas aulas.
O professor mestre José Arthur 
Fernandes Barros é docente na 
faculdade de Educação de Física há 
pouco mais de dois anos. Para ele, a 
FMU consegue fornecer instalações 
que integram o ambiente teórico (sala 
de aula, laboratórios de informática) 
aos espaços de atividade prática 
(quadras, piscinas, pistas, academia). 
Qualidade que, segundo ele, é difícil 
de ser encontrada.
O professor garante que os alunos do 
Complexo têm todas as oportunidades 
para ingressar da carreira, mas faz um 
alerta: se o aluno for desinteressado, 
“não aproveitar oportunidade 
nenhuma”, pode sair um profissional 
mediano. Apenas passar nas provas e 
garantir a presença mínima não ajuda 
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ninguém, mas se o aluno abraçar as 
chances que o curso oferece, sai de lá 
“como um dos melhores do mercado”, 
explica Barros.
Sobre os alunos que têm necessidades 
especiais, ele diz que a adaptação tem 
que partir primeiro do professor. “Eu 
tenho dois alunos que são surdos. A 
faculdade fornece dois interpretes 
para facilitar”. No vôlei, “o comando 
de sacar, que para todo mundo é 
um apito, [para o aluno surdo], eu 
tenho que comandar com o braço”. 
O professor também comenta 
que no momento não tem alunos 
cadeirantes, mas que o campus é todo 
adaptado com rampas e elevadores 
para recebê-los.

Por que cursar Educação 
Física na FMU é uma boa?

A aluna Danielle Lelis Luiz Missau 
é estudante do segundo semestre do 
curso e já ressalta a quantidade de 
vivências práticas nas aulas. “É um 
curso muito bom de se fazer e a gente 
tem grandes referências. Isso faz 
com que a gente goste cada vez mais 
da faculdade.” E completa, “além da 
gente ter uma boa base, quem se 
dedica consegue estar bem acima do 
que o mercado espera”.
O sentimento de Danielle reflete o 
de vários outros alunos do Centro 
Universitário FMU. Isso porque, 

uma união de vantagens faz parte 
da rotina dos estudantes. Assim 
como listados pelo professor e 
pela aluna, fazer parte do corpo 
discente é encarar um universo de 
oportunidades.

* Aluno do sexto semestre do curso 
de Jornalismo.
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FMU recebe atletas e ex-
atletas

Por Gabrieli da Silva Sales* 

Em 2019 o curso de Educação 
Física da FMU completa 30 anos 
e para comemorar essa data que 
marca uma história de tradição e 
excelência, a universidade trouxe 
atletas e ex-atletas para integrar as 
palestras durante mais uma edição 
da Semana de Educação Física.
Flávio Delmanto, coordenador 
do curso de Educação Física 
destacou a importância do evento: 
“A semana de Educação Física, a 
trigésima, é um evento onde nós 
fazemos palestras, discussões, é 
uma educação continuada que o 
aluno não obtém só na graduação. 
Nós nos preocupamos muito 
com o mercado de trabalho, com 
empreendedorismo, enfim, o 
aluno recebe durante a semana 
várias palestras e workshops 
para aprender e aumentar o seu 
conhecimento, essa é a vantagem 
e a maior importância do evento.”
O evento que acontece pela 
trigésima vez é uma oportunidade 
para os alunos estarem em 
contato com temas importantes da 
educação física, assim como novas 
tendências e inovações na área, 
como foi destacado pelo professor 
Luciano, do curso de Ed. Física 
na FMU. Para a aluna, Micaelle 
Rodrigues da Silva Loyola, é um 
privilégio fazer parte de uma 
instituição como esta e ter esse tipo 
de contato durante a semana, “já é 
a terceira vez que eu participo e é 
conteúdo, é troca de experiências, 
de material. Essa é a primeira vez 
que teve atletas, então para nós que 
somos do esporte, que gostamos 
disso, é um incentivo ainda maior.”
Gustavo Borges, medalhista 
olímpico em natação, falou sobre 
a importância desse contato 
dos estudantes com atletas 
profissionais: “Eu acho importante 

quando você traz informação para 
o jovem, para as pessoas, e aí a 
responsabilidade da instituição 
é fazer uma organização neste 
sentido. Hoje eu vou dar uma 
palavra para esses jovens, no 
sentido de inspiração, de plantar 
uma semente de algo que pode 
acontecer no futuro, dentro de 
um país que é muito sedentário. 
O Brasil é o quinto país mais 
sedentário do mundo, e o educador 
físico tem uma responsabilidade 
muito grande de gerar essas 

pessoas, de trabalhar com o ser 
humano para que ele se torne uma 
pessoa mais ativa e produza mais.”
Também convidado para essa 
ação, Arthur Zanetti, medalhista 
olímpico em ginastica artística, 
comentou sobre a iniciativa da 
faculdade, “isso é legal demais, pelo 
fato de você ter essa proximidade 
do ex-atleta e do atleta com o futuro 
professor de educação física isso 
acaba tendo um espelho. Quando 
você tem um espelho a ser seguido 
acho que tudo se torna mais fácil, 
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Da esq. para dir.: coordenador do curso de Educação Física, Flávio Delmanto; nadador Gustavo Borges, e o reitor Manuel Furriela
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Da esquerda para direita: Flávio Delmanto, o ginasta Arthur Zanetti e o reitor Manuel Nabais da Furriela
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você acaba tendo uma motivação, 
então essa iniciativa é fantástica”, 
diz o ginasta.

Homenagem

Para o reitor da FMU Centro 
Universitário, Manuel Nabias da 
Furriela, comemorar 30 anos de 
um curso de excelência, como o 
de Educação Física é uma grande 
alegria. 
“A FMU, recentemente, completou 
50 anos e agora nós temos o orgulho 
de comemorar os 30 anos do curso 
de Educação Física. Esse é um dos 
melhores cursos da capital, ele figura 
no hall dos cursos referência de todo 
o Brasil, ele é precursor da área de 
Educação, da profissionalização, do 
preparo técnico de toda uma geração. 
Ele está preparado para formar 
futuros estudantes e profissionais 
nas mais variadas modalidades da 
Educação Física. É com muito orgulho 
que nós fazemos a celebração na data 
de hoje e temos o prazer, também 
de homenagear os professores que 
fundaram esse curso tão importante 

para a cidade de São Paulo.”
Gustavo Borges conversou sobre 
o processo de classificação para as 
Olimpíadas de Tóquio e afirmou ter 
esperança de medalhas para o Brasil. 
“Se espera muita dedicação e garra, eu 
acho que todos eles (nadadores) estão 
se preparando para se classificarem. 
Não tem ninguém garantido ainda, 
em abril a gente tem a seletiva, uma 
seletiva única, e uma novidade que só 
as finais valem, então está todo mundo 
focado para isso. Abril é um mês é 
um mês interessante para a natação 
brasileira com o foco nas olimpíadas. 
Esperamos que os melhores atletas se 
classifiquem para que a gente possa 
disputar medalhas nessas olimpíadas.”
Zanetti relembrou que as 
classificatórias foram um período 
complicado neste ano: “O objetivo 
principal para esse ano era se classificar 
para as olimpíadas, foi bem difícil, 
mas conseguimos essa vaga e agora 
é buscar o maior número de finais. O 
principal é todos os atletas estarem 
bem preparados e sem lesão, eu acho 
que assim a gente consegue dar o 
nosso máximo dentro da competição.”
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Festa em comemoração aos 30 anos do curso de Educação Física reuniu professores, alunos, egressos em evento no campus Liberdade

* Aluna do sétimo semestre do 
curso de Jornalismo.
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Dados do Censo da Educação 
Superior de 2017, divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), mostra que entre os 
anos de 2016 e 2017 houve um avanço 
de 17,6% no número de alunos de 
EAD, o maior aumento desde 2008. “A 
educação digital é uma oportunidade 
para contribuirmos e deixarmos a 
nossa marca como educadores”, diz o 
diretor acadêmico digital da Laureate 
Brasil, Filipe Ramos Barroso. Em 
conversa com a Revista Dumela, 
Barroso falou sobre os rumos, desafios 
e perspectivas dos cursos de EAD. A 
seguir, trechos da entrevista.

DUMELA: Muitos especialistas 
ainda são “resistentes” em 
encontrar pontos positivos nos 
cursos de EAD. De que forma 
você avalia a qualidade dos cursos 
de EAD? O quanto a tecnologia 
(acesso) influencia nesse processo?
Filipe Barroso: A digitalização do 

FMU tem mais de 170 
polos de educação a 

distância  
Instituição oferece mais de 200 cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu
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processo educacional é uma realidade 
necessária. Considero o Brasil muito 
atrasado neste aspecto. Ainda se 
fala em preconceito com a educação 
digital (prefiro chamar assim, pois 
é mais coerente do que “educação 
a distância”) quando, na verdade, 
não há outro caminho. Estamos 
num momento de construção da 
educação digital no país. Não é algo 
que acontece de uma hora para outra. 
Temos a vantagem de poder olhar 
para os erros e acertos pelos quais 
outros países e até outros segmentos 
já passaram no caminho pelo 
desenvolvimento tecnológico, mas 
obviamente, isso não garante que 
teremos processos a prova de erros. A 
educação digital está em construção 
no Brasil e isso não é ruim. Pelo 
contrário. É uma oportunidade para 
contribuirmos e deixarmos a nossa 
marca como educadores. A agilidade, 
velocidade e infraestrutura podem 
impactar o processo sim, mas não 
determinantemente. Até educação 
por correspondência já houve no 
passado. Não será agora, num mundo 
globalizado, que os problemas de 
infraestrutura do Brasil vão impedir 
que a educação digital aconteça.

D: Os conselhos profissionais são 
grandes apoiadores das instituições 
de ensino. No entanto, muitos 
ainda não acreditam nos cursos 
a distância. Como conquistar 
a adesão desses conselhos 
profissionais para que tenhamos 
mais cursos a distância? Como a 
Laureate tem se mobilizado junto 
a outras instituições para ampliar 
as possibilidades de cursos EAD. 
Há articulações?
F: A nossa atuação se dá de forma 
alinhada às exigências e solicitações 
dos Conselhos Profissionais e da 
Legislação da Educação Superior 
Brasileira. É nossa preocupação 
constante atender a todos os pontos 
regulatórios. A educação digital, 
muitas vezes combinada à educação 
presencial, é o caminho. Portanto, 
teremos todos que evoluir para este 
novo paradigma.

D: No início da década, os cursos 
de EAD eram basicamente de 
aprimoramento e de formação. Hoje 
temos um aumento em diferentes 
modalidades. Como você enxerga o 
futuro do EAD? Aprimoramento é 
passado? Hoje seria teoria no EAD 
e prática presencial? Qual a sua 
avaliação?
F: A educação a distância não é 
novidade. Trata-se de uma longa 
história. Já a educação digital 
(online) faz parte de uma história 
mais contemporânea. O advento 
da Internet de alta velocidade, a 
popularização dos equipamentos 
eletrônicos, como os smartphones, a 
vida agitada, a logística complexa 
das grandes cidades, as dimensões 
continentais (no caso do Brasil) e, 
claro, as mudanças implementadas 
pelo MEC (Ministério da Educação) 
nos últimos anos (também no 
caso do Brasil), todos esses fatores 
aceleraram, recentemente, a oferta e 
a demanda pela educação a distância 
de forma nunca vista antes no país. A 
inteligência artificial, a automação e 
tantas outras inovações farão com que 
a educação renasça de tal forma que os 
termos “presencial” e “EaD” não farão 
o menor sentido. O porvir impactará, 
inclusive, as classificações formais 
e legais que temos hoje, portanto, 
aprimoramento foi parte do passado 
e será parte do futuro, assim como 
qualquer outro tipo de formação. 
Discordo da separação entre a teoria 
e a prática: o paradigma de um ser 
presencial e outro EaD só reforça 
um discurso que não queremos mais. 
Nada disso fará sentido no futuro. 
Acredito que as pessoas aprenderão 
fazendo e buscarão as respostas para 
as suas dúvidas no conhecimento que 
estará (e já está) amplamente e cada 
vez mais disponível. 

D: O que o EAD da Laureate 
oferece aos alunos?  
F: Os nossos cursos EAD oferecem 
tecnologia de ponta. Os estudantes 
têm a oportunidade de experienciar 
a educação de forma ativa, utilizando 
desde realidade virtual, até realidade 

aumentada, e-books, podcasts, vídeos 
e fóruns de discussão. A experiência 
prática está sempre presente nos 
nossos cursos, tanto é que muitos dos 
objetos de aprendizagem utilizados 
na educação a distância passarão a 
ser utilizados na educação presencial, 
afinal, a educação digital pode e deve 
estar em tudo.

D: Quais são as modalidades 
EAD oferecidas pela Laureate 
atualmente?  Quantos cursos 
reconhecidos pelo MEC, quantos 
em processo de reconhecimento? 
Quantas são as instituições/polos 
no Brasil?

F: As Instituições de Ensino 
Superior (IES) da Laureate Brasil 
oferecem cursos EAD com até 30% 
de presencialidade. São 11 IES no 
país e mais de 500 polos de educação 
a distância. O portfólio de cursos é 
enorme, tanto na graduação quanto 
na pós-graduação. As notas dos 
processos de reconhecimento dos 
cursos, assim como as notas dos 
estudantes no ENADE podem ser 
verificadas nos sites das nossas IES. 
Temos obtido sucesso, inclusive com 
várias notas 5 (nota máxima).

D: Quais os desafios e as 
perspectivas para o EAD Laureate?
F: A perspectiva e também o desafio 
do EaD Laureate é o crescimento. 
Ainda há muito espaço no Brasil. 
A tradição e o prestígio das nossas 
IES nas suas regiões de influência 
são uma grande força, entretanto, 
para qualquer IES, crescer sempre 
demanda muita atenção, pois o que se 
quer é crescer de forma sustentável, 
ou seja, com qualidade. Esta é a 
preocupação constante da Equipe 
Acadêmica. Trabalhamos por uma 
educação eficiente, eficaz, inovadora, 
vanguardista e transformadora. 
Queremos egressos com mais do que 
empregabilidade. Queremos egressos 
com trabalhabilidade, com propósito, 
compromisso social, que façam a 
diferença, capazes de gerar riqueza e 
mudar o Brasil.
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Instituto Geledés: a 
organização que fortalece 

a luta da mulher negra
Por Andreza Oliveira*

Conversamos com a Nilza Iraci, 
uma das fundadoras e coordenadora 
do Geledés, que é um instituto da 
mulher negra e feminista, criado 
em abril de 1988 por um grupo 
de mulheres negras, vindas de 
diferentes movimentos, mas unidas 
por um objetivo em comum. 
Ela é comunicadora social com 
especialização pela Universidade 
de Brasília, participou de todas as 
conferências da ONU (Organização 
das Nações Unidas) nas últimas 
décadas, levando as questões 
de raça e gênero, e foi uma das 
brasileiras indicadas ao Nobel 
da paz, em uma campanha que 
selecionou mil mulheres pelo Mundo 
que contribuem para um mundo 
melhor. O Instituto se mantém por 
financiamentos com organizações 
internacionais, através de projetos 
apresentados e se desenvolve 
com esses recursos, sem vínculos 
governamentais. Nilza compartilhou 
com a DUMELA sobre o instituto 
Geledés, que tem sede em São Paulo, 
e sobre a luta das mulheres negras. 

DUMELA: O Instituto 
Geledés surgiu a partir de qual 
necessidade?
Nilza Iraci: Quando se trabalhava 
a questão da mulher dentro 
do movimento feminista, você 
trabalhava as conquistas para 
um determinado tipo de mulher. 
A gente não conseguia levar as 
questões das mulheres negras 

Nilza Iraci, fundadora e coordenadora do Geledés
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para discutir racismo dentro do 
movimento feminista, era muito 
difícil incorporar. Em relação ao 
movimento negro, tem a questão de 
não incorporar gênero na sua pauta. 
E os movimentos de esquerda, não 
levam nem a questão racial e nem de 
gênero. Então a gente pensou em criar 
uma organização que trabalhasse 
questões específicas das mulheres 
negras que não eram tratadas por 
outros setores/movimentos. A 
gente criou a instituição já pensando 
nisso. Éramos ousadas, pensamos na 
questão da saúde da mulher negra, 
um tema que não era tratado. E 
também pensamos na comunicação, 
que também tinha uma dificuldade 
enorme, além da questão dos direitos 
humanos. Nós criamos a organização 
sob este tripé. A partir daí, fomos 
desenvolvendo projetos e programas 
que dessem conta dessa temática da 
mulher negra. 

D: Qual é a sua opinião sobre as 
críticas ao feminismo negro?
N: Sempre tentei levar a pauta racial 
dentro do feminismo. Tivemos 
algumas dificuldades porque o 
feminismo é branco e de classe média. 
Chegou ao Brasil pelas mulheres que 
passaram pela ditadura e tiveram um 
tempo fora, e que voltaram trazendo 
o movimento feminista. Eu acho 
que é um movimento revolucionário 
e mais importante das últimas 
décadas. O problema que tivemos, 
durante todo o período, é que por ser 
um movimento branco, e de classe 
média, ele não consegue ter um olhar 
para todas as mulheres. Embora ele 
tenha trazido questões fundamentais, 
como questões de direitos sexuais 
reprodutivos, igualdade trabalhista e 
a violência, que estava em um âmbito 
privado...

D: Como trabalhar o feminismo 
para todas as mulheres?
N: Como é que se aproveita o que 
tem de mais importante na luta 
feminista incluindo as questões 
da mulher negra? Eu acho que o 
Geledés vem nessa pegada. Mas 

havia muita crítica pelo feminismo 
não incorporar o racismo e a gente 
sempre teve essa dificuldade de 
trabalhar. O movimento feminista 
para lidar com essa questão, a cada 
hora arranjava uma nomenclatura. 
A mais recente chamaram de 
“diversidade”. Mas diversidade é tudo. 
Eu tenho discutido muito porque 
isso pode ser uma armadilha para 
o próprio feminismo, pois se tudo 
é diverso, então pode ser qualquer 
coisa. Se você tira as especificidades e 
coloca tudo no mesmo patamar, perde 
a essência. Essa discussão é antiga. 
Não somos diversas, somos diferentes 
e o movimento feminista deveria 
incorporar essa diferença. Não somos 
todos iguais, pois há a questão de raça 
e classe cada vez mais evidenciada.
Toda vez que nós, em alguma 
Conferência ou grandes eventos, 
tentávamos (ou obrigavamos) incluir 
a questão racial nos documentos 
oficiais eles sempre colocavam uma 
coisa que a gente chamava de “lista de 
lavanderia”, aí vinham: as mulheres, 
as portadoras de deficiência, as 
lésbicas, as bisexuais, as quilombolas, 
as ribeirinhas e as negras. E a gente 
dizia que a questão racial não podia 
ser colocada no mesmo nível que 
as outras porque era uma questão 
estrutural. Você nasce negra. Uma 
coisa que eu brinco é que se você nasce 
pobre você pode ganhar na loteria e 
mudar de condição, se você nasce 
em Ribeirinha, pode ir para o centro 
urbano, mas se você nasce negra você 
não muda. 

D: Qual é a resistência referente às 
questões da mulher negra, dentro 
do Movimento Negro?

N: Vindo para o Movimento Negro, 
como qualquer movimento social 
de esquerda, é um movimento 
machista, que não interessava que 
as mulheres pensassem por si. 
Como o movimento negro estava 
acostumado? As mulheres negras 
sempre estiveram nesse espaço, mas 
nunca, a exemplo da sociedade, com 
imposição de decisão. Por exemplo, 
antes em reuniões do movimento 
perguntavam: “Escuta, mas não 
tem café ainda?”... Isso bem raso, 
só para dar uma ideia. Então o que 
as mulheres negras levavam do 
movimento? Estavam a frente, mas 
quando iam discutir a questão da 
violência doméstica, alguém dizia 
que era tudo culpa do racismo. O 
homem negro bate na mulher negra 
porque, coitado, é culpa do racismo. 
E hoje em dia não, é visto como uma 
questão de conduta.  A questão da 
responsabilidade da gravidez e da 
divisão do trabalho doméstico, isso 
era uma heresia quando a gente 
levava para o Movimento Negro, 
pois a questão era só o racismo. 
Na hora que resolvessem o racismo, 
resolvia tudo. Isso é bem parecido 
com o que vivemos quando chegou 
o feminismo no Brasil, éramos todos 
de esquerda vindos de lutas contra 
ditadura e algumas mulheres que 
foram exiladas. E quando a gente 
se juntou para discutir a questão do 
feminismo, os homens de esquerda 
disseram que a questão era de classe, 
pois somos todos oprimidos, e que “na 
hora que a gente resolver a questão 
de classe a gente também resolve 
tudo”. Ou então, deixamos para 
resolver isso lá na frente, mas a gente 
dizia que: “Não, temos que resolver 

Di
vu

lg
aç

ão
: s

ite
 o

fic
ia

l



48 - Dumela - Número 4

junto”. Isso que o Movimento 
Feminista viveu com a esquerda nós 
mulheres negras vivemos com o 
feminismo: “somos todas mulheres 
e somos todas oprimidas, a hora que 
resolver a questão de gênero, nós 
resolvemos esse problema”. É bem 
interessante esse tripé, porque no 
Movimento Negro o discurso era o 
mesmo, que somos todos negros e na 
hora que resolver a questão racial, 
resolvemos a questão das mulheres 
negras. E aí, a gente bem rebelde, 
dizia: “Não, nós queremos resolver as 
nossas questões nestes três espaços 
e nós vamos criar uma instância 
onde é possível a gente produzir 
conhecimento, promover discussões, 
formar, dialogar com outras mulheres 
negras no sentido de reafirmar que a 
nossa luta é legítima, que nós temos 
que falar com a nossa própria voz 
e que nós temos que conquistar o 
nosso lugar na sociedade a despeito 
de todos os movimentos e sem deixar 
intervir neles”. E isso não significou 
um processo de ruptura. 

D: Como lidar com a questão 
da solidão da mulher negra 
ser ignorada dentro de alguns 
movimentos?
N: Eu acho que tem uma questão 
preocupante em relação a solidão 
da mulher negra. O problema é que 
quando você traz esse tema ele é 
entendido de uma outra maneira, 
pelo ponto de vista afetivo, de que 
a mulher negra não é aceita pelo 
homem negro pois ele prefere a 
mulher branca. Eu acredito que a 
solidão da mulher negra seja um 
outro lugar de discussão, pois como 
é um tema mais atual vem com 
várias nuances. Eu tomo um pouco 
de cuidado, pois nesse momento, por 
exemplo, as mulheres negras criaram 
um tipo de relação, que eu acho que 
cresceu mais depois da marcha das 
mulheres negras, que não dá para 
falar mais em solidão. Claro que no 
ponto de vista individual e pessoal 
você pode discutir, mas eu acho que 
é um outro campo. 

D: E sobre a marcha das mulheres 
negras, como foi idealizada e quais 
foram as suas conquistas?
N: A Marcha das Mulheres Negras 
de 2015 foi um processo bem 
interessante para nós mesmas pois 
ele trouxe para o cenário nacional 
organizações de mulheres negras 
que o próprio movimento não 
conhecia. A sua organização foi 
muito interessante porque ele se deu 
nos estados e municípios de uma 
maneira fantástica porque é como se 
as mulheres negras, organizadas de 
alguma maneira, precisassem daquilo 
para poder trazer o seu trabalho, a sua 
luta. Então descobrimos que haviam 
movimentos de mulheres negras em 
lugares que nem nós conheciamos. 
Ele trouxe um ganho extraordinário 
para as próprias mulheres negras. 
Quando a gente junta em Brasília 
cinquenta mil mulheres, de diferentes 
lugares e profissões, classe, região, 
ele demonstra o apoio político de 
mulheres negras. A gente sabia 
que era importante, mas não tinha 
a dimensão que teve para tantas 
mulheres. Foi um momento de 
inflexão na luta política das mulheres 
negras. Ela aconteceu antes do 
golpe e ainda dentro de um governo 
democrático popular, o que nos leva 
a outra questão, de que o movimento 
de mulheres negras independe do 

governo que esteja a frente. Seja ele 
de esquerda, direita ou de centro, 
ele tem uma enorme dificuldade 
de incorporar o racismo como 
uma questão estrutural, o racismo 
patriarcal como um agravamento da 
situação das mulheres no país. 
É fantástico quando você pensa o que 
foi isso e consegue juntar diferentes 
pensamentos e organizações num 
mesmo evento, onde o que estava em 
jogo eram as questões das mulheres 
negras. Quando a gente traz o tema 
“bem viver” ele levanta a luta a um 
outro patamar, não no sentido de 
viver bem, mas levando a uma agenda 
de desenvolvimento para além do 
racismo patriarcal. As mulheres 
negras trazem para a cena política 
questões que eram absolutamente 
presentes no cotidiano que vai desde 
questões políticas, econômicas e 
ambientais. A gente sai da caixinha 
do racismo patriarcal, eu mulher 
negra e pobre, para uma agenda 
abrangente chamando a atenção 
da sociedade como um todo e de 
políticos de que estas questões todas 
tem a ver com as mulheres negras e 
que nós também temos que falar a 
respeito. Parecia que nós só sabíamos 
falar sobre racismo, então foi um 
grande momento. É isso que eu 
chamo de momento de inflexão. 
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“A gente pensou em criar uma instituição que tratasse questões específicas das mulheres negras”
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D: No Brasil a mulheres negras são 
as maiores vítimas de feminicídio. 
O Instituto Geledés fez um dossiê 
para discutir essa questão. Pode 
nos contar como se deu esse 
processo?
N: Saiu uma pesquisa de um instituto 
que dizia que apesar da violência 
doméstica contra mulher ter baixado, 
a violência contra a mulher negra 

“O movimento de mulheres 
negras independe do 

governo que esteja a frente. 
Seja ele de esquerda, direita 
ou de centro, ele tem uma 

enorme dificuldade de 
incorporar o racismo como 
uma questão estrutural, o 

racismo patriarcal como um 
agravamento da situação 

das mulheres no país”

tinha aumentado. E isso acontecia 
num momento em que vivíamos em 
um governo democrático popular 
e que as questões das políticas 
públicas estavam sendo discutidas 
nas conferências, e etc. O que nós 
queríamos dizer é que apesar de 
tudo isso a situação da mulher negra 
não se altera, pelo contrário, piora. 
E porque piora? É isso que a gente 
queria descobrir. Então o Geledés e o 
Crioula, que é uma entidade parceira 
nossa, começamos (eu e Jurema 
Verneque) a pesquisar o que estava 
acontecendo. 
O dossiê começa a partir da nossa 
necessidade de entender porque 
isso acontecia. Então começamos 
a trabalhar a questão da violência 
contra a mulher negra e descobrimos 
que para a mulher negra não dá para 
falar só sobre violência doméstica e 
sexual. Há uma gama de violências 
que atingem as mulheres negras 
que não estava sendo explicado. 
Então pegamos o conceito de 

violência da OMS (Organização 
Mundial de Saúde) e resolvemos 
fazer um levantamento sobre como 
essas violências se davam para os 
diferentes segmentos de mulheres. 
E fomos trabalhando: violência 
doméstica, sexual, feminicídio, 
violência nos meios de comunicação, 
violência obstétrica, religiosa, de 
transexuais, violência de lésbicas. 
E chegamos a conclusão que em 
todos esses segmentos, as mulheres 
negras sofriam um tipo de violência 
diferenciada das mulheres brancas.
Nós fomos nos aprofundamos na 
criação do dossiê e descobrimos 
que o grau de violência para com 
a mulher negra é mais cruel, em 
especial, quando assassinadas sejam 
elas lésbicas, transexuais, do campo 
ou  heterosexuais. Aí pedimos uma 
audiência na OEA (Organização dos 
Estados Americanos) e dissemos: 
“Essa é a situação das mulheres 
negras no nosso país em um momento 
em que se diz que existem políticas 
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“As mulheres negras trazem para a cena política questões que eram absolutamente ausentes no cotidiano que vai desde questões políticas, econômicas e ambientais”
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Nós fomos nos 
aprofundamos na criação 

do dossiê e descobrimos que 
o grau de violência para 

com a mulher negra é mais 
cruel, em especial, quando 
assassinadas sejam elas 
lésbicas, transexuais, do 
campo ou heterosexuais

públicas e que se diminuiu a violência, 
então nós queremos chamar a atenção 
do governo brasileiro para responder 
para as mulheres negras qual é o 
problema”. O nosso diferencial é 
que não trabalhamos com dados de 
movimentos, nós trabalhamos com 
dados de governo: IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada), 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística)...Não era 
política de governo, era política de 
estados. Era o Estado que tinha que 
dar conta de resolver esse número 
crescente. Não havia como contestar 
porque os dados eram deles.

D: Quais foram as soluções 
apontadas neste dossiê?
N: Como no final da apresentação 
você tem direito a fazer propostas 
ou recomendações... uma delas 
foi que a OEA, através da sua 
Comissão de Direitos Humanos 
mandasse pro Brasil representantes 
para conhecer in loco aquilo 
que a gente denunciava. E foi 
interessante porque eles acataram 
a recomendação e mandaram 
uma representante para o Brasil 
para dialogar com esses setores, e 
nós promovemos uma audiência 
para que ela ouvisse pela voz 
das pessoas aquilo que a gente 
denunciava no dossiê. Não era eu, 
Nilza, e Jurema, falando. Eram 
mulheres, do seu lugar contando 
sobre as violências registradas no 
dossiê. Foi muito forte, inclusive, a 
conselheira Margareth Macau ficou 
chocada, ela chorava, porque eram 
depoimentos fortes dessas pessoas 
que eram denunciadas. E para as 

mulheres foi importante pois viram 
que tinham pessoas que falam delas 
lá fora. 

D: E a partir disso surgiram outros 
projetos?
N: Desse grupo formado pelo dossiê 
nós formamos outro grupo chamado 
“Enquanto Viver Luto” que trabalha 
com todas as mulheres que estavam 
incluídas no dossiê. Nós juntamos 
numa mesma sala: mãe de mulheres 
assassinadas, transexuais, travestis, 
a mãe da Luana Barbosa, mulher 
lésbica que foi assassinada pela polícia 
militar, mulheres que sofreram 
estupro, mulheres que sofrem 
violência doméstica. E dizemos 
para elas o seguinte: “como é que a 
gente pode transformar, sem slogan, 
porque se usa muito, o luto em luta? 
O que temos em comum nessa sala? 
A perda, a dor e o desejo por justiça. 
E como é que nós podemos trabalhar 
isso?” E derivou um projeto muito 
legal, pois eram mulheres que 
vinham de diferentes lugares de 
luta. Obviamente o feminismo ainda 
era uma coisa difusa, presente em 
algumas, em outras não. Então tinha 
tudo a construir nesse grupo, por 
exemplo: mulheres que chegaram 
nesse lugar mas ainda tinham muito 
preconceito em relação a questão 
LGBTQI+, enfim. E esse projeto 
começou com a seguinte ideia: “nós 
não vamos hierarquizar a dor, pois a 
dor é individual e ela tem diferentes 
impactos em cada uma de vocês. Mas, 
como é que podemos transformar 
a dor em uma força motriz para 
impulsionar a luta por justiça?”. 
Esse projeto dura já dura um ano e 
ele foi, aos poucos, amadurecendo 
a convivência. Elas foram criando 
laços em que a dona Zilda que é da 
chacina de Osasco, que chegou muito 
temerosa sobre o que era tudo isso, 
encontra na Neon Cunha, que é 
uma transexual muito conhecida, 
uma referência. Formaram-se laços 
de amizade. Hoje elas conversam 
independente do projeto, de uma 
ir na casa da outra. Criou-se um 
grupo diferenciado porque não é só 

um grupo de ativistas, nós temos 
psicólogas, professoras e algumas 
organizações que se juntam. É 
uma coisa bem forte e emocionante 
porque era um projeto que acontecia 
em São Paulo com o Geledés, e com 
o Crioula no Rio, e nós juntamos 
os grupos. Levamos as mulheres 
de São Paulo para o Rio conhecer a 
realidade das moradoras da Maré, e 
trouxemos elas para ver a realidade 
das catadores. 

* Jornalista graduada pelo FIAM-
FAAM Centro Universitário, em 
2018
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“721 dias. Quem mandou matar 
Marielle, e por quê?”. Eliane Brum, 
jornalista e escritora, publica 
diariamente em seu Twitter 
quantos dias o caso do assassinato 
da vereadora pelo Rio de Janeiro, 
Marielle Franco, está sem solução. 
No dia 14 de março de 2020 o 
brutal assassinato da vereadora 
carioca completou 2 anos, sem que 
a gente saiba (ainda) a motivação 
dos assassinos, e menos ainda, os 
mandantes desse ato covarde. 
Esse acontecimento causou 
comoção em meus alunos e alunas 
de jornalismo, e a discussão foi 
naturalmente incorporada em nossas 
atividades na sala de aula, naquele 
primeiro semestre de 2018. 
A partir de uma voluntária ação das 
alunas do curso de jornalismo (5º 
semestres), uma aula basicamente 
técnica de fotojornalismo foi 
transformada em um ato de 
coragem e engajamento dessas 
jovens jornalistas. A proposta veio 
via Whatsapp e partiu das alunas 
Jackline Venceslau e Sara Mayara. A 
ideia era que fosse utilizado o tempo 
que teríamos no estúdio de fotografia 
para fazer os registros delas 
portando cartazes que alertassem 
para situações de violência contra as 
mulheres, além é claro do genocídio 
negro nas periferias brasileiras. 
Esses temas são presentes nas vidas 
de nossos alunos, e muitas vezes nos, 
professores, não abordamos essas 
pautas em nossas aulas, diminuindo 
assim o espaço democrático de 
discussão que é o ambiente acadêmico. 
Com o assassinato da vereadora, 
esses temas foram lançados em nossa 
direção. Era preciso se expressar. 
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Transformando o luto 
em luta

Por Eduardo Viné Boldt*
Fotos: Alunas de jornalismo, 5º sem.

As alunas vieram de preto. Em seus 
cartazes, palavras de ordem que 
expressavam seus sentimentos e 
indignação frente as diversas formas 
de violência as quais as mulheres 
são expostas. A opção pelo olhar 
sério, altivo, foi natural. A escolha 
por serem fotografadas em grupo 
também. Elas mesmas montaram 
as luzes e manusearam as câmeras 
fotográficas para realizarem os 
registros. Não houve uma direção, 
um ensaio. O que houve foi a mágica 
transformação de uma aula em que 
aprenderíamos um pouco mais sobre 
o comportamento da luz e da câmera, 
em um emocionante ato de carinho e 
coragem.
A maioria das alunas ali presente já 
se formou. Hoje, dois anos depois, 
são jornalistas, e atuam em um 
concorrido e duro mercado de 
trabalho. Hoje, essas jovens são 
companheiras da própria Eliane 
Brum. E podem, assim como a 
jornalista faz, serem instrumentos de 
transformação em nossa sociedade, 
através de ações como as que elas 
proporcionaram.

O comprometimento das alunas e a 
união demostrada por elas sobre um 
tema tão complexo é um suspiro de 
esperança em tempos tão difíceis. 
Saber que um grupo de jornalistas, 
como essas jovens, agora está 
atuando no mercado acaba por trazer 
um ânimo aos nossos corações. Elas 
souberam transformar o Luto em 
Luta. E fizeram com que uma aula de 
fotografia se transformasse em um 
lindo ato de amor e resistência.

* Mestre em Jornalismo pelo FIAM-
FAAM Centro Universitário e atua 
como Jornalista e Professor. Sua 
pesquisa se destina a compreender 
as relações de trabalho dos 
repórteres de imagem (fotógrafos 
e cinegrafistas). É também diretor 
sindical no Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São Paulo. 
contato: eduardo.vine@gmail.com
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Masculinidades 
possíveis....

Por Carla Tôzo

“Quando falo de ‘masculinidades’ coloco no plural por ser diferente para 
cada homem. A masculinidade do homem branco é diferente do homem 
negro assim como a do homem gay. Me reconheço como homem negro 
e gay e as inúmeras cobranças da sociedade foram implicadas em mim 
desde muito cedo. Sofri bullying por conta dos meus jeitos, pela minha 
voz ser fina, por não gostar de algumas brincadeiras de meninos e acabei 
me tornando uma pessoa que não consegue interagir em roda que tenha 
apenas homens. 
Se esse tema estivesse na escola, certamente não teria dificuldade em 
conviver com homens, porque ainda sim encontramos os discursos que 
homem não pode ser afeminado, não pode demonstrar afeto, que deve ser 
forte sempre e isto tudo relacionado a criação. 
Quando tem espaço para discussão desse tema, vejo como uma oportunidade 
importante para ampliar o debate e desconstruir o discurso hegemônico 
de masculinidade. O homem branco é criado para ser o protagonista, o 
herói, o homem negro é visto com violento, já o homem gay que todos são 
promíscuos. Tendo meu jeito afeminado, acredito que o meu lado feminino 
não me faz menos homem, na verdade, a força da mulher que me faz ser 
um homem negro/gay, forte e sincero com meus sentimentos”. - Victor 
Araújo Silva, 22 anos, estudante de Relações Públicas.

Ar
qu

ivo
 p

es
so

al

O conceito de masculinidade 
engloba as regras sociais delimitadas 
aos homens para que eles 
“construam” sua maneira de ser e 
agir consigo, com o outro e com a 
sociedade como um todo e, graças, à 
maior visibilidade dos debates sobre 
gênero, muitos homens tem revisto 

“Homem não chora.” “Homem não demonstra sentimento.” “Homem 
 precisa ser agressivo.” Masculinidade. Masculinidade frágil. 

Masculinidade Tóxica. Masculinidades...

esse papel masculino tradicional que 
alimenta o ciclo vicioso de violência 
a qual todos nós estamos inseridos. 
A DUMELA ouviu alguns homens 
de diferentes faixas etárias que 
compartilharam suas reflexões/
visões de como é ser Homem nos dias 
de hoje.

Muito além do chorar ou não. Usar 
azul ou rosa, eles revelam como são 
ou foram suas histórias, suas relações 
com o masculino e com o feminino, 
e como cada um encara essas 
masculinidades.
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“Há cerca de 3 meses eu e alguns amigos estávamos viajando quando de 
repente, a playlist do meu amigo que estava no modo aleatório, iniciou 
uma música da cantora Rihanna. Até aí tudo bem, porém assim que a 
música iniciou, esse meu amigo, escondendo seu gosto pela cantora Pop, 
logo tratou de falar em alto e bom som para todos no carro: “Essa música 
está tocando porque a playlist é da Fernanda” (namorada dele que estava 
ao lado e que prontamente fez um movimento de negação com a cabeça).
São em exemplos simples como esse que nos mostra o quão o debate sobre 
a masculinidade se faz necessário, já que a masculinidade existente hoje é 
uma máscara criada em cima de um conjunto de estereótipos. Um homem 
nunca será menos másculo, já que essa é a preocupação de muitos, devido 
a música que ele escuta ou por gostar de ler romances, gostar de artes... 
‘Masculinidade’ ao meu ver não deveria ser associada a gostos pessoais. 
Em resumo, as pessoas deveriam ser do jeito que elas são e consumir aquilo 
que elas gostam, sem se apegar a estereótipos ou julgamentos sociais que 
aprisionam e moldam seres humanos.” - Bruno Dias, 28, Publicitário e 
professor Universitário do EAD.

Ar
qu

ivo
  p

es
so

al

“A definição de ‘masculinidade’ atravessou vários conceitos e discussões 
ao longo de décadas e de séculos aplicando múltiplos valores sociais e 
posturais aos homens de acordo com a sociedade e a cultura em trânsito. 
Em uma visão pessoal, a ‘masculinidade’ é um conjunto de comportamentos 
ligados ao sexo masculino e tem diversos fatores sociais. Entendo que 
para definir uma posição de discussão, existe a necessidade de entender 
que a masculinidade não está no corpo visual, mas sim nas ações e nos 
sentimentos que sofreram alterações através dos tempos. É de grande 
importância discutir nos dias de hoje o que é ser homem e desmistificar o 
machão de outras eras. A discussão do papel do homem nos dias de hoje, 
sua postura e suas opções perante a sociedade e as mudanças ocorridas. Os 
debates sobre o tempo devem acontecer sempre para que se busque o lado 
saudável e o equilíbrio da masculinidade.” – Marcos Nunes de Barros, 61 
anos, jornalista e professor nos cursos de Comunicação.
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“Sou da etnia Pankararu da aldeia Brejo dos Padre que fica no sertão 
de Pernambuco. Apesar da distribuição de tarefas conforme o seu sexo, 
percebo um respeito pelas mulheres e por todos, além do sentido de 
proteção da família e da comunidade como uma responsabilidade, como 
parte de uma engrenagem que faz o coletivo progredir.
Entendo ‘masculinidade’ como características que são vinculadas à forma 
de agir do homem na sociedade, vindo de um senso comum e construído 
pela indústria do entretenimento.
Percebo uma mudança por parte desta indústria, ainda que não o ideal. 
A imagem de masculinidade construída em filmes, seriados e até mesmo 
desenhos animados dos anos 1980/1990 começa a ser desconstruída. 
O homem implacável que tinha o objetivo de salvar a mocinha e que 
apresentava momentos de sensibilidade ou humanidade apenas como 
alívio cômico, perde espaço. Hoje vejo desenhos animados discutindo 
questões de sensibilidade e da liberdade de ser você mesmo, independente 
do seu sexo.
Na sociedade como um todo relaciono a ‘masculinidade’ com um extremo 
orgulho em ser forte, e em estar sempre certo e de não estar abaixo, mas 
que, na realidade, encobre a insegurança de não poder ser fraco e o medo 
de perder seu lugar em sua casa, em sua família.” – Gerson Victor Rude, 
29 anos, Analista editorial do Mestrado.
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“Nos dias de hoje o homem define seu comportamento e a masculinidade 
levando em consideração dois aspectos: o físico e o moral.
Para cuidar da saúde, da boa forma física e estética, ele recorre às mais 
diversas opções de cuidados que são basicamente divididos em dois 
segmentos: o cuidado raiz ou o nutella. Falamos da relação com o salão 
de beleza ou a barbearia; o serviço de pedicure ou de um podólogo; tem 
aqueles que vão pra academia somente para “puxar ferro” e outros que 
preferem algo mais “zen” como uma ioga ou pilates.  De tudo isso, o que 
importa é que o homem cada vez mais assuma a sua vaidade trabalhando 
melhor a sua autoestima e a relação com as outras pessoas, principalmente 
seus pares. Agora o desafio é convencê-lo de ir além e ter o mesmo empenho 
quando se fala de saúde masculina. Esse cara volta para a idade das pedras, 
reluta aceitar que precisa fazer acompanhamento médico e muitas vezes 
quando o faz, já é tarde. Nesse sentido, as mulheres estão anos luz a 
frente em termos de cuidado e coragem. Do ponto de vista moral, a gente 
observa um homem contraditório, que ao mesmo tempo se mostra vaidoso 
e sensível, por outro lado ainda alimenta um comportamento machista 
e com preconceitos. Afinal, ele até se vê como ser vaidoso e forte, mas 
titubeia quando tem que assumir seus rituais, medos ou sensibilidade 
em público.” - René Batista Almeida, 45 anos, professor dos cursos 
de Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual e Produção 
Multimídia.
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“O debate acerca do entendimento de ‘masculinidade’ me remete aos 
momentos de infância e da educação que recebi dos meus pais e avós. 
Homem não chora. Azul é de menino, cor-de-rosa é de menina. Menino 
brinca “de bola”. Menina brinca com boneca. Quem lava a louça e ajuda a 
mamãe “arrumar a casa” é a menina (filha). O filho (menino) vai carregar 
tijolo e fazer massa de concreto com o papai. Coisa de homem. Enfim, 
muitos foram os estereótipos que, como satélites orbitaram a minha cabeça 
na infância, parte da juventude e, talvez momentos da vida adulta. Até essa 
fase (juventude, vida adulta) entendia que ‘masculinidade’ tinha tudo a ver 
com gênero (masculino ou feminino). Contudo, a caminhada pelo planeta 
vai abrindo a mente, conhecimentos são adquiridos, formamos família e 
descobrimos que a masculinidade independe do gênero. ‘Masculinidade’ 
trata-se de caráter e atitude do ser humano diante das situações que 
enfrenta em seu dia-a-dia perante a família, no respeito a mulher amada, 
como pai. Nessa tomada de atitude aprendemos que somar a vida afazeres, 
até então ditos “de menina”, faz também parte do dia-a-dia masculino. 
Assim, masculinidade é amar ao próximo, compartilhar emoções (homem 
também chora), ser alegre com seus filhos brincando de bola ou de boneca, 
pois brincar traz felicidade e alegria. Aprendi que masculinidade não tem 
gênero!” - Djair Pereira, 68 anos, professor da Escola de Negócios.
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“Gostaria de começar o texto enfatizando que prefiro “falar” em 
‘masculinidades’; no plural mesmo. O que poderia ser uma pequena 
diferença, no caso o acréscimo do “s”, na realidade representa muito, ou 
melhor muitos. Pensar e problematizar as masculinidades é sinalizar para 
a existência de várias formas de ser e estar homem e masculino. Ou seja, 
é tentar visibilizar outras representações e identidades masculinas que 
escapam de um modelo masculino hegemônico, construído socialmente 
e tido como normal. Além disso, e pensando as masculinidades pela via 
dos estudos de gênero, entendo que elas são construções sociais. Dessa 
forma, diferentes masculinidades são construídas em diferentes momentos 
históricos e contextos socioculturais. O exercício que devemos ter todos os 
dias é o de visibilizar as outras masculinidades, que escapam de um modelo 
masculino branco, cisgênero (em conformidade com o sexo biológico), e 
heterossexual. Debate importante de ser feito atualmente, já que vemos, 
em ordem mundial e local, políticas regressistas estruturadas por práticas 
tóxicas masculinizantes que tentam incessantemente apagar a diferença, 
combater e assepsiar identidades e representações que escapam de um 
convencionado modelo hegemônico masculino.” – Danilo Postinguel, 30 
anos, professor do curso de Publicidade.
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“Masculinidade é um conceito que vem mudando radicalmente, que vem 
abrangendo uma diversidade de significados. Os limites entre masculinidade 
e feminilidade estão tênues. Se, antes, o conceito de masculinidade era 
rígido em termos da forma (como corpo musculoso, cabelos curtos, voz 
grossa), de significado (como ser forte, viril, decidido), e de apresentação 
(como portar-se com sisudez, vestir-se sobriamente, consumir produtos 
“de homem”), hoje, inclui formas menos ortodoxas (como corpo 
franzino, cabelos longos, voz suave), significados mais flexíveis (como de 
fragilidade, de delicadeza, de compreensão), e apresentações mais amplas 
(como portar-se suavemente, vestir-se com cores e estampas, inclusive 
com saias, consumir produtos de maquiagem, ver filmes românticos).
Pode-se entender que a flexibilização do conceito de masculinidade segue 
a mudança do que está passando a significar ser “feminino”. A mulher vem 
conquistando espaços na sociedade, ultrapassando seus antigos papeis 
de mãe, de esposa e “do lar”; consequentemente, o homem vem passando 
a assumir (sentimentalmente) seu papel de pai, de esposo e “do lar”. Do 
estereótipo do “macho viril”, do “homem provedor”, do “homem que não 
chora”, caminha-se para o “macho sensível”, o “homem companheiro”, o 
“homem romântico”. A compreensão do que seja ser humano é holística, 
e, independente de gêneros, cada qual, homem ou mulher, anseia por viver 
plenamente sua condição humana, ora, racional, ora, emocional.” - Prof. 
Ms. Sérgio Kooji Kamimura, 62 anos, professor no Bacharelado de 
Moda.
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Entre cabeçadas e 
rasteiras: a escolarização 

da capoeira
Por Reginaldo da Silva Santos*

O que há de mais substancial no 
cenário da capoeira no decorrer 
do século XXI encontra-se 
essencialmente contido nos encontros 
dos capoeiras denominadas rodas 
de rua. Intuitivamente o capoeirista 
sente a vibração dos instrumentos 
que compõem a bateria, berimbaus, 
pandeiros, atabaque e agogô muitas 
vezes há quilômetros de distância. 
Capoeira, que quando escrita ou 
pronunciada com a letra o “capoeira”, 
assertivamente enfatizou Beaurepaire 
Rohan no Dicionário brasileiro de 
vocábulos, refere-se à luta de pernas 
praticada por escravizados chamados 
de negros de ganho que equilibravam 
cestos sobre a cabeça carregando aves 
à serem vendidas. O que facilmente 
vem à memória do jogador ao avistar 
uma roda é a versão popular “capuera”, 
escrita ou pronunciada com a letra u. 
Mato ralo ou mato rasteiro, de acordo 
com a tradição diz que o escravizado 
ao fugir para a “capuera” (vegetação 
secundária) estava em um local onde a 
caça virava caçador. 
É ainda nas ruas onde os camaradas 
se encontram na memorável volta 
ao mundo que amizades são feitas 
e rivalidades resolvidas em uma 
pequena fração de tempo quando se 
sente o frio na barriga, informando 
que a dança também é luta. No instante 
em que os capoeiras se posicionam 
agachados ao pé do berimbau, de 
ouvidos atentos aos versos entoados 
pela ladainha do cantador, cada um 
em conformidade com suas crenças, 
em silêncio fazem as devidas preces, e 
em um sincretismo religioso secular, 
fazem o tradicional sinal da cruz, 
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dão um aperto de mãos e saem para 
o jogo. 
No despontar dos séculos XX, e 
início do século XXI, evidencia-
se um conjunto de transformações 
que inserem a capoeira na lógica 
das culturas de massa, ao mesmo 
tempo em que ocorre um fenômeno 
de propagação internacional das 
aulas de capoeira. Em consequência 
desse advento ela torna-se um dos 
tantos produtos do capitalismo, 
consumido e ofertado no âmbito da 
massificação e contribuindo para 
o fomento da indústria cultural 
no Brasil e em outros países, haja 
vista que esse fenômeno outrora 
ocorreu com o samba e com o 
carnaval. Como bem observado por 
Karasch (2000, p.327) a participação 
coletiva e voluntária  das tradições 
populares, ao fazer referência  as 
danças dos escravizados, diz que: “o 

mercador inglês Robertson avistou  
uma densa população no campo 
de Sant´Anna, estava subdividida 
em círculos amplos, formado cada 
um por trezentos a quatrocentos 
negros, homens e mulheres (...) um 
mestre-de-cerimônia, vestido como 
um curandeiro, dirigia a dança, mas 
era para estimular não para refrear 
a alegria turbulenta que prevalecia 
com supremo domínio”. 
É evidente que a elite pensante euro-
brasileira utilizou-se da ilegalidade, 
infringindo os direitos humanos dos 
afrodescendentes a fim de frear  a 
competência dos africanos de recriar 
suas experiências hierárquicas, 
políticas e culturais no Brasil, ao 
ponto de validar-se do Código Penal, 
instituído pelo Decreto 847 em 11 
de outubro de 1890, que deu em seu 
Capítulo XIII, tratamento específico 
ao assunto, intitulado: Dos Vadios e 
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Instrumentos usados para entoar as ladainhas no jogo de capoeira
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Capoeiras, somente foi revisto após 
sessenta e três  anos no governo de 
Getúlio Vargas, em meio a égide do 
Estado Novo, quando a capoeira 
foi reconhecida como único esporte 
genuinamente brasileiro. 
No aspecto cultural a 
descriminalização da prática da 
capoeira representa um marco 
histórico. Moralmente ela deixou de 
ser prática dos intitulados vadios e 
seguiu agregando valores ao prisma 
da política populista. Desde então, 
transforma-se em fruto da legalidade, 
seu aprendizado que outrora ocorria 
nas ruas da cidade, áreas portuárias 
ou nas proximidades das fazendas 
e senzalas, passa a ser ministrado 
em espaços públicos, privados e 
acadêmicos.
No decorrer da primeira década do 
século XXI, evidencia-se um segundo 
marco que foi a inclusão da roda de 
capoeira no livro das formas de 
expressão do IPHAN, no dia 15 de 
julho de 2008, também nesta data foi 
registrado o ofício dos seus mestres 

no livro dos saberes, após o registro 
que torna científico os saberes 
populares, e atrela a manifestação 
da capoeira à tutela educacional. 
Seu ápice ocorreu no ano de 1996, 
quando foi concedido a Manoel dos 
Reis Machado (Mestre Bimba), o 
título de Doutor Honoris Causas, pela 
Universidade da Bahia, título que deu 
ao  Mestre (pós morte), a honra de ter 
sido o primeiro capoeirista no âmbito 
mundial a ter seus saberes populares 
reconhecidos por uma instituição 
acadêmica. 
O mais recente reconhecimento - de 
um célebre capoeirista como também 
educador formal, aconteceu em 28 
de maio de 2010 quando, outorgado 
pelo Conselho Universitário da 
Universidade de Uberlândia e 
indicado como personalidade 
eminente que contribuiu de modo 
relevante para o desenvolvimento da 
cultura afro-brasileira e detém valioso 
conhecimento sobre a capoeira 
(hoje reconhecida como Patrimônio 
Imaterial da Humanidade), 

distinguindo-se por sua atuação 
cultural, social e educacional no 
Brasil e no exterior -  foi entregue 
através do  título de Doutor Honoris 
Causa a José Tadeu Carneiro Cardoso 
(Mestre Camisa), considerado um dos 
mais importantes interlocutores da 
capoeira contemporânea no mundo, 
e presidente fundador  da ABADÁ-
Capoeira.
Os primeiros passos para a 
escolarização e popularização 
da capoeira enquanto educação 
física, ocorreram por intermédio 
das iniciativas, das práticas e 
pensamento globalizado de Mestre 
Bimba, que buscou   desmistificar 
muitos dos paradigmas que 
estigmatizavam negativamente os 
praticantes baluartes da capoeira, 
e consequentemente estreitou a 
capoeira a uma estrutura de Estado 
responsável pela transmissão daquilo 
que é oficial: a Escola. 
Mestre Bimba criou uma didática, 
sistematizada na transmissão do 
ensino da capoeira A Sequência de 
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A roda de capoeira que pode ser praticada nos espaços públicos, privados e escolares
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Bimba, composta por 17 golpes 
onde cada capoeirista realiza 154 
movimentos, e em dupla realizam 
308 movimentos. Com esse método 
didático somando - se ao seu 
carisma e sabedoria, Mestre Bimba 
atraiu e formou diversas turmas 
de celebres capoeiristas, como Jair 
Moura, Escurinho, Canhão, Cafuné, 
Camisa Roxa e ensinou a nobre 
arte para nomes como o banqueiro 
José de Sá Neto, o general Juracy 
Magalhães, o desembargador 
Décio Seabra, o Cirurgião dentista 
Osvaldo Lessa, dentre outros. 
Aproximando a capoeira a uma elite 
burguesa acadêmica, Mestre Bimba 
a afasta definitivamente da dita 
marginalidade. 
No decorrer do ano de 2019, a 
capoeira encontra-se presente em 
diversas instituições de ensino 
superior, com aulas sistematizadas 
e grupos de pesquisa, sendo que os 
capoeiristas atuam contribuindo 
com a transmissão dos valores e da 
cultura da capoeira, presentes em 
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associações de bairro, academias, 
clubes e majoritariamente nas 
Escolas de Educação Infantil, em sua 
maioria da rede privada, tornando-se 
um meio empregatício.
 Entre lutas, desafios, navalhas e 
cabeçadas encontram-se as raízes e o 
protagonismo da capoeira, dança, luta 
e filosofia que sem pai e sem padrinhos 
se consolidou. Assim refletimos a 
escolarização e internacionalização 
da capoeira à luz de trechos do poema 
da paulista Cris Pizziment que diz  “...
Em cada encontro, em cada contato, 
vou ficando maior (…)” ... “E penso 
que é assim mesmo que a vida se faz: 
de pedaços de outras gentes que vão 
se tornando parte da gente também. E 
a melhor parte é que nunca estaremos 
prontos, finalizados…”

* Turismólogo, graduado em 
História e pós-graduado em África 
e culturas afro-brasileira, professor 
titular de cargo do Estado de São 
Paulo e instrutor de capoeira. 

Reginaldo da Silva Santos, o mestre Mazinho, ensina capoeira para as crianças






