o
f
in

Educafro

educação e cidadania de afrodescendentes e carentes
Edição Nacional

Ano XIII, Número 145

Abril 2011

LOBATO: a sociedade “CAIU NA REAL”?

N

o início de março, após dados
históricos divulgados em carta
aberta pela historiadora negra
ANA MARIA GONÇALVES o
poderoso jornal “O Globo” fez várias matérias e artigos defendendo Monteiro Lobato,
voltou atrás e divulgou uma página inteira,
no dia 3/3 reconhecendo que MONTEIRO
LOBATO FOI COMPROVADAMENTE
RACISTA! Veja matéria no link:
http://oglobo.globo.com/blogs/arnaldo/
posts/2011/03/03/com-palavra-monteiro-lobato-sente-antes-de-ler-366759.asp
Os
dados são estarrecedores: as três últimas
gerações que cresceram lendo Monteiro Lobato foram, inconscientemente, formadas a
verem o grotesco racismo brasileiro como
“algo normal”. Desmontar a compreensão da
“normalidade do racismo” foi a intenção da
bela carta/relatório/protesto da historiadora
ANA MARIA GONÇALVES a quem a Edu-

cafro quer parabenizar. Em sua universidade, o que você
pode fazer para avançar o debate sobre a discriminação
propagada pelos livros? Cabe reparação financeira, frente
ao mal causado pela sociedade que difundiu LOBATO?

Desenho elaborado como tema de carnaval de um bloco do Rio de Janeiro em 2011

JUSTIÇA DECIDE:
FERIADO DE 20 DE NOVEMBRO É CONSTITUCIONAL!
A classe dominante não quer permitir
que a comunidade negra avance em
seus direitos. Decidiu atacar, orquestradamente o feriado de 20 de novembro. O ataque está se alastrando e já
atinge mais de 10 cidades do Brasil.
O Sindicato do Comércio Varejista de
Peças e Acessórios para Veículos de
São Paulo (Sincopeças) faz parte desta orquestra. Queria burlar o feriado
do Dia da Consciência Negra, OBRIGANDO SEUS FUNCIONÁRIOS A
TRABALHAREM. A alegação da entidade era de que o feriado municipal
ofendia a Lei Federal nº 9.093/1995,
que atribui aos municípios a competência para a instituição de feriados
exclusivamente religiosos. A 3ª Vara

da Fazenda Pública da capital negou o
pedido. O juiz Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, no processo
0036117-16.2009.8.26.0053 afirmou
que, se a questão fosse interpretada na
literalidade da lei federal, o Município não poderia estabelecer o feriado, uma vez que não se trata de data
religiosa. No entanto, por tratar-se
de data comemorativa à consciência
negra, a questão ganha status constitucional em seu artigo 215 que garante,
o exercício dos direitos culturais e a
fixação de datas comemorativas de
alta significância, para os diferentes
segmentos étnicos nacionais. Tendo a
lei municipal de São Paulo observado
a limitação da instituição de quatro

feriados, adequando-se assim aos
limites de intervenções delegadas pela
lei federal, nos domínios das relações
de trabalho e civis em geral, não há
qualquer ilegalidade, em estabelecer-se, ao invés de um feriado religioso,
outro de caráter étnico-cultural de
prestígio nacional”, afirma o magistrado. O site do TJ – SP diz que a decisão foi proferida no último dia 9 de
março! Vamos marcar em cima! Zumbi merece este feriado! Temos muitas
outras pautas em jogo nos tribunais
de justiça pelo Brasil afora! Que tal,
no dia 13 de maio darmos, como ato
de cidadania da Educafro, um abraço
ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA de São
Paulo?
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TERRAS “PRETAS”:
MAIS UMA VITÓRIA!
Após fazerem a ocupação do INCRA-RS, os Quilombolas de
Morro Alto, RS, arduamente conquistaram uma vitória fundamental para a luta dos quilombos do estado riograndense e de
todo o País: a aprovação pela Comissão de Decisão Regional do
INCRA-RS, do Relatório Técnico o RTID e o compromisso para
encaminhamento imediato para Publicação do mesmo no Diário
Oficial reconhecendo um território de 4.600 hectares! A Comunidade Quilombola de Morro Alto é uma das protagonistas da luta
quilombola, com mais de 300 anos de Resistência Histórica. É
uma das primeiras, no Estado, a pleitear a aplicação do artigo 68
da ADCT da Constituição Federal de 1988.
Ficou evidente, também, à necessidade de se ampliar a mobilização para barrar os ataques dos Grandes Latifundiários (Urbanos
e Rurais), os interesses do Agronegócio, a luta contra ADI 3239
do DEM e lutar pela Reparação Histórica ao Povo Negro em decorrências dos Crimes cometidos, ao longo dos séculos. Em sua
opinião, que relação tem a luta quilombola por terra e sua luta pelo
ingresso na universidade?
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VIA SACRA DOS EXCLUÍDOS
É com grande alegria que
a Educafro e demais entidades como o IPHAN
convocam todos/as os/
as seus/as coordenadores/
as, professores/as, alunos/
as, universitários/as, voluntários/as e simpatizantes,
para mais um grande ATO
DE CIDADANIA. Será na
belíssima cidade praiana de
São Sebastião! Conheceremos o Sítio Arqueológico
São Francisco (compõe-se
de elementos arquitetônicos
que evidenciam uma unidade
produtiva implantada sobre
terraços construídos. Apresenta vestígios de edificações: senzalas, sistema de
captação de água, estradas,
bolsões de cultura agrícola e áreas de descarte de

material, dentre outros).
O valor da viagem, incluindo ônibus, café da manhã,
almoço e jantar será bem
em conta. PROGRAME-SE!
VOCÊ NÃO PODE PERDER
ESSA! Nossa saída será no
dia 22 de abril de 2011,
às 0h30min, da sede da
Educafro. Ou seja, sairemos na madrugada do dia
21 para o dia 22 de abril.
Retorno previsto para o
dia 24 de abril, chegando
a São Paulo, domingo às
22 horas. Lembrando que
o sábado será livre (o dia
inteiro) para nos divertirmos na praia e em Ilha
Bela. Interessados/as deverão adquirir suas passagens
diretamente na sede da
Educafro.

WILLIAM DOUGLAS
DEFINIU SUA PALESTRA
Vejam a programação em 10
dias no site da Educafro!

EDUCAFRO E ASSESSORIA
POLÍTICA

Como anunciado em setembro de 2010, a Educafro está retomando
com garra e qualidade a luta por avanços em defesa das pautas políticas de interesse da Comunidade Negra, na Câmara e no Senado, em
2011. As duas grandes missões consistem em: 1) conseguir relatores
comprometidos na Câmara e no Senado para os nossos projetos; 2)
conseguir que a Dilma coloque-os entre os projetos prioritários do
Governo. Nosso assessor Dr. Thiago Thobias está coordenando esta
missão a partir de Brasília. Como você vê esta missão?

EDUCAFRO RECONQUISTA A
PARCERIA COM A PUC RIO
A família Educafro está em festa! Após 6 anos, com o retorno da gestão do Frei David, na Educafro Rio, a PUC
voltou a aceitar e acolher alunos/as pobres da Educafro
para fazerem suas graduações, com bolsas de 100%, incluindo a matrícula! Queremos motivar o público Educafro de outras regiões a também “cobiçarem” uma bolsa
na PUC Rio! Como fazer? Envie-nos um e-mail se você
estiver decididamente interessado/a.

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM GÊNERO E RAÇA
As Universidades Federais vão formar 6.700 pessoas em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. O curso será gratuito, ministrado em 18 universidades federais, das cinco regiões do País, atendendo pessoas de formação em nível médio e superior. A iniciativa é
resultado da parceria entre o Ministério da Educação, Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, o UNIFEM Brasil e Cone Sul, além do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA e do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - CLAM/UERJ. O curso utiliza a plataforma da Universidade Aberta do Brasil, metodologia da educação à distância, com uso
de ferramentas de aprendizagem e conteúdo ministrados pela internet. Estão programados de dois a três encontros presenciais. Todo/a
aluno/a Educafro guerreiro/a e convicta/o deve fazer este curso! Você já se inscreveu? Os critérios de Inscrição e Seleção de Cursista são:
nível médio: Aperfeiçoamento/Extensão (300h) b) nível superior: Especialização GPP-GER (360h). Inscrição no site:www.mec.gov.br

Abril 2011

Informativo mensal da Educafro, Ano XIII , Número 145

Página 3

OBAMA, FAMILIA NEGRA BRASILEIRA E O SISTEMA
OBAMA “optou em dar um toque família” em sua passagem
pelo Brasil. A família negra, tão quebrada e desmontada necessita muito deste símbolo, que é antropológico, para vencer
todos os limites e derrubar as barreiras, que excluem este
povo. A Comunidade Negra do Brasil tem consciência de que
todas as ideologias políticas que estão no poder, nos países
ocidentais, inclusive no Brasil, ainda não dão importância às
pautas da Comunidade Negra. Neste caso, o que a Comunidade Negra e suas famílias esperam do sistema político norte
americano nesta passagem de OBAMA pelo Brasil? Sabemos
que OBAMA, simbolicamente transcende ao sistema político. Ele é o grande símbolo de garra, superação e conquista tão
sonhada pela Comunidade Negra. Ligar a figura da família
OBAMA com as necessidades da família afro-brasileira, por
dignidade, respeito e direitos iguais é a nossa grande meta!
Qual é a sua opinião?

OBAMA, TRABALHO
SOCIAL E CIDADANIA
Com 24 anos, após concluir sua graduação universitária, OBAMA trabalhou articulando 8 paróquias
católicas, em um preparatório para ingresso dos negros pobres, nos estudos universitários e outros trabalhos sociais. Dos 24 aos 40 anos OBAMA ajudou a
dirigir ou fundou quase 10 entidades sociais de conquista por direitos dos negros e dos pobres. Como todos sabem, o voto nos EUA é livre. A Comunidade Negra, por se sentir marginalizada, não se interessava
em se inscrever para votar e participar das mudanças dos destinos do país. Para mudar esta realidade,
OBAMA criou o “PROJECT VOTE” em Illinois e, de abril
a outubro de 1992 conseguiu que, 150 mil dos 400
mil afro-americanos daquele distrito se registrassem
e passaram a votar nas eleições! Nenhum outro líder
havia alcançado tal êxito!

PRESIDENTA DILMA
E O ANO INTERNACIONAL DOS
AFRODESCENDENTES
A Presidenta Dilma foi alertada para também prestigiar organizações do movimento negro. Ela deve participar no dia 21, da entrega dos prêmios do Selo de Educação para a Igualdade Racial. Serão
premiadas as 100 melhores experiências de escolas de ensino básico e
secretarias municipais e estaduais de educação, na área de combate ao
preconceito étnico-racial. Na mesma ocasião, a presidenta deve lançar oficialmente, no País o ano de 2011, como Ano Internacional
para a defesa dos direitos Afrodescendentes, instituído pela
ONU. Em sua opinião, o que deveria fazer o Governo Brasileiro para devolver a dignidade dos
afro-descendentes?

OBAMA SAUDARÁ OS
COTISTAS NEGROS DA UERJ?
Depois de muita articulação com o Governador Sérgio Cabral, há grandes possibilidades,
durante a fala pública de OBAMA na Cinelândia. Um grupo de cotistas da UERJ ficará
no setor especial e OBAMA, ao passar poderá
apertar as mãos de alguns deles! Vamos torcer para que o cerimonial da Casa Branca
permita este único gesto de OBAMA voltado
para as conquistas do “povo de seu povo”,
“carne de sua carne”, os afro-brasileiros.
Simbolicamente este gesto é muito forte e
significativo para nós, pois, as universidades
que ouviram os apelos da Comunidade Negra
do Brasil e adotaram cotas estão gestando
os “novos OBAMAS” do mundo! Qual é a sua
opinião?

FIES: melhor do que ProUni?
A Educafro esteve em Brasília no início do mês de março, representada pelo seu diretor e vivenciou a publicação da Portaria
Normativa nº 4/2011, do MEC. Esta portaria normatiza todas as
regras para o abatimento previsto no inciso I do art. 6º-B da Lei
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que beneficia universitários/
as e professores/as. Com esta norma, todos os que fizeram ou
fazem suas licenciaturas financiadas pelo FIES, terão, para cada
um mês de trabalho na rede pública, 1% de seus débitos com
o FIES perdoados. Os governos terão que contratar um grande número de professores/as entre aqueles/as que atualmente
estudam em universidades, por não suprir a demanda de professores. Todo/a aluno/a Educafro que fizer um curso de licenciatura, além de receber gratuitamente sua faculdade, tem 99%
de possibilidade de sair da faculdade aprovado em um concurso
e já empregado! Isto é ou não melhor do que o ProUni? Sua
missão: ler, debater e divulgar em seu núcleo ou grupo de base
a lei acima.
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VOLTA AO ORIGINAL:
ProUni só com bolsas de 100%?

ONU: DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO
No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo,
capital da África do Sul, 20 mil negros/as protestaram
contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de
identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. O governo branco com sua violenta policia os massacrou, provocando muitas mortes. A ONU
escolheu este dia 21 de março como o DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA TODAS AS FORMAS
DE DISCRIMINAÇÃO. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – em seu
relatório anual, “para conseguir romper o preconceito
racial, o movimento negro brasileiro precisa criar alianças e falar para todo o país, inclusive com os brancos.
Essa é a única maneira de mudar uma mentalidade forjada, durante quase cinco séculos de discriminação”.
A Educafro tem adotado esta estratégia, ao insistir em
reuniões de diálogos com universidades, bancos, etc.
Os indicadores da população negra, referentes à população, família, educação, trabalho e rendimento revelam o
que muitos não querem acreditar: a principal forma de
discriminação é a institucional. Os próprios juízes, por
exemplo, não se perguntam por que temos tão poucos
juízes negros? Em sua opinião, como podemos reconhecer e combater o racismo institucional?

Em defesa desta proposta os militantes da Educafro foram expulsos
da Câmara dos Deputados em 2004, tendo alguns deles seus braços
quebrados pelos seguranças da Câmara, a mando do Presidente da
Comissão de Educação, o Deputado Federal por Santos-SP, Gastone
Righi. O Lobby das faculdades particulares era contra as bolsas de
100% e queriam pulverizá-las em bolsas de 50 e de 25%. Frente aos
protestos da Educafro e outras forças, DERRUBAMOS A PROPOSTA DE BOLSAS de 25% mas, por pressões dos Deputados e Senadores, (donos de Faculdades) o MEC “engoliu”, CONTRA A NOSSA
VONTADE, E PASSOU A ADOTAR AS de 50%. Agora em 2010 o
TCU questiona o MEC: por que sobram 29% das bolsas do ProUni?
Recentemente, na Comissão de Educação do Senado o Ministro Haddad abriu a boca e DENUNCIOU QUE AS BOLSAS DE 50% FORAM UMA IMPOSIÇÃO e devolveu o “abacaxi” para o Congresso,
os verdadeiros culpados por este “roubo oficial” aos cofres públicos.
Sua opinião? Como reverter este processo?

MILITÂNCIA UNIVERSITÁRIA NA SAÚDE
O problema da Saúde da População Negra agrava-se...
Temos centenas de universitários/as, na área da saúde e
necessitamos contar com mais garra e dedicação destes
bolsistas. A segunda reunião do grupo de universitários da
área da saúde, será no dia 02/04 às 10 horas. Vamos montar
uma equipe de pessoas convictas e guerreiras para liderarem este processo. A equipe irá participar e influenciar em
prol da saúde da população negra, nos congressos municipais, estaduais e Federal de SAÚDE. Quem você indica
para ampliar a comissão organizadora desta missão?

SUSPENSÃO DOS CONCURSOS:
A EDUCAFRO IRÁ ABRIR PROCESSO
Em notícia vinculada na Agência Brasil, a Secretária do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Célia Correa, afirmou que “não
irá ter concurso público nenhum, durante este ano. Todos os concursos serão postergados”. Pior que isso, a secretária também afirmou que
“até mesmo aqueles que tinham sido realizados e não tiveram curso de formação concluído, também serão postergados”. O mantenedor da
Educafro, Dr. William Douglas, colocou em votação a proposta, de se abrir um processo contra o Estado e ela foi aprovada. Quais são os
argumentos técnicos apresentados? Seguem alguns argumentos do W Douglas: “Não consigo imaginar como se pode querer parar a máquina estatal por um ano, nem como se pode tratar com tamanho menosprezo o atendimento aos deveres da Administração Pública, pondo-se
em risco a continuidade e a qualidade dos serviços públicos”. Em continuação: “O Executivo Federal é grande e complexo demais, e tem
responsabilidades imensas, para ser tratado desta maneira. Não me parece ser razoável, nem adequado, uma suspensão geral como esta,
anunciada quase com naturalidade, como se estivéssemos tratando, já disse, de uma padaria, e não de um governo que atende 180 milhões
de pessoas”. A Educafro se preocupa com todos os desdobramentos desta decisão, pois as primeiras vítimas quando a máquina do estado
não funciona são os pobres e os negros. Uma decisão desta precisa em primeira instância avaliar as conseqüências, pois a continuidade,
qualidade e eficiência da Administração Pública da União estão em cheque! Os responsáveis pelo estado têm o dever constitucional (art. 37,
caput, da CF) de realizar os Concursos. Você se planejou para prestar quantos concursos públicos nos próximos 12 meses?

Como participar da família Educafro
Se você já concluiu o segundo grau e quer ingressar na universidade, ou quer ser professor/a voluntário/a em nossos projetos, então
não perca tempo! O primeiro passo para quem quer ser aluno/a, professor/a ou coordenador/a da Educafro é participar das reuniões as
quintas-feiras, às 18h00, ou aos sábados às 16h00, em nossa Sede Nacional na Rua Riachuelo nº 342 Centro/São Paulo.
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