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Edição especial
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Um ano de
reativação
do Fejunes

Histórias, conquistas,
encontros. A luta pelas vidas
negras no cenário capixaba
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Cartaz de divulgação do evento que marcou o
retorno das atividades do Fejunes em 2018
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UM ANO DE
REATIVAÇÃO DO
FÓRUM ESTADUAL DE
JUVENTUDE NEGRA
O Fórum Estadual de
Juventude Negra do
Espírito Santo (Fejunes)
foi criado em 29 de
setembro de 2007 como
consequência do I
Encontro Nacional da
Juventude Negra
(Enjune), ocorrido em
Lauro de Freitas, na
Bahia, durante 27 a 29
de julho de 2007. O
Enjune é o resultado de
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um processo nacional de
organização da juventude
negra brasileira.
O Fejunes tem como
princípio aglutinar a
juventude negra
capixaba em uma
perspectiva autônoma,
afrocentrada, quilombola,
militante, protagonista,
democrática, combativa
e de resistência, na luta
antirracista, contra
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Editorial

qualquer forma de
opressão e pela
emancipação do povo
negro.
Após um ano sem
atividades, o Fejunes
voltou à ativa em 22 de
setembro de 2018. Ao
longo dessa edição
especial, acompanhe a
história do fórum no
último ano.
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Jovens do Fejunes no Planalto Central, marcando presença
no Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes
(Conune), em Brasília.
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"Esse ano que se passou
foi de tempos difíceis,
mas também de
conquistas.
Recomeçamos em cinco
pessoas e hoje estamos
com 90 jovens. Alguns
deles já eram de
organizações, mas
muitos nem se
identificavam enquanto
negros antes de fazerem
parte do Fejunes. Esse é
o meu maior orgulho,
construir espaços,
incluir pessoas, formar o
nosso. Essa é a
metodologia que nossos
ancestrais nos deixou e
que levamos para
nossas ações" Crislayne Zeferina,
presidenta do Fórum
Estadual de Juventude
Negra
do Espírito Santo
(Fejunes)
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2018

A atividade contou com a presença de 60 pessoas e foi um
marco histórico na luta e no debate da juventude negra do
Espírito Santo
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Projeto Afroesporte
O Afroesporte busca,
por meio do esporte,
construir diálogos e
redes com a juventude
negra. Além da prática
esportiva, também são
realizadas rodas de
conversa.

O Fejunes acredita
que o esporte é
uma das principais
ferramentas para
emancipação da
juventude negra.

I Futsal Misto Antirracista - 17 de
novembro de 2018
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MARCHA CONTRA O
EXTERMÍNIO DA
JUVENTUDE NEGRA

20 de
novembro
2018
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A marcha, organizada pelo Fejunes com o apoio de outros
movimentos negros, visa denunciar todo o tipo de agressão
que corpos negros sofrem nas mãos de um sistema racista
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REUNIÃO DO MOVIMENTO
NEGRO CAPIXABA COM A
SECRETÁRIA DE DIREITOS
HUMANOS - NARA BORGO

2019
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18 de
janeiro de
2019

REUNIÃO COM A
CONVERGÊNCIA NEGRA
Participantes: Movimento
Negro Unificado (MNU),
Círculo Palmarino, União
de Negros Pela
Ingualdade (Unegro),
entre outros.

6 de fevereiro
de 2019
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REUNIÃO
INTERESTADUAL DE
LIDERANÇAS NEGRAS
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23 de
fevereiro
de 2019

REUNIÃO COM
DEPARTAMENTO DE
PROMOÇÃO DE
IGUALDADE RACIAL
DA SERRA

3 de março de
2019

25 de março de 2019
REUNIÃO NA
SUBSECRETARIA
DE PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E
DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS

Esta reunião abordou
questões da população
negra LGBT+ :

Desenvolver um plano de políticas públicas específicas para a juventude
negra LGBT+
Relacionar os dados gerais de violência contra a juventude negra com os
dados existentes sobre a violência contra a população LGBT+
Promover programas de formação profissional e empregabilidade para a
juventude LGBT+ com o recorte racial
Estimular formações, seminários e palestras que tratem a
interseccionalidade entre diversidade sexual e gênero, raça e classe
Incentivar e promover a participação da juventude negra LGBT+ nos
espaços políticos
Propor a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a juventude
negra LGBT+ capixaba
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1º SEMINÁRIO DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA
JUVENTUDE
NEGRA LGBT+

O 1° Seminário de Políticas
Públicas para Juventude
Negra LGBT+, que teve como
tema “Quando o debate
sobre diversidade sexual e
gênero se encontram com
raça e classe”, aconteceu no
dia 15 de junho de 2019, no
Museu Capixaba do Negro
(Mucane). O evento contou
com a participação de 60
jovens.
O seminário analisou as
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questões relacionadas à
identidade de gênero,
diversidade sexual,
racismo, genocídio da
juventude negra e violência
física e simbólica contra a
população LGBT+. O
objetivo era promover um
espaço de debate das
políticas públicas voltadas
para a população LGBT+ ,
perpassando por temas
como raça e classe.
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I FORMAÇÃO: PAPO RETO COM A
JUVENTUDE NEGRA DO ESPÍRITO
SANTO

Evento realizado pelo Fejunes com o apoio do
CDDH da Serra promove formação de cerca de 70
jovens negros
A “1º Formação: Papo reto
com a juventude negra no
ES”, que aconteceu nos dias
26, 27 e 28 de abril de
2019, foi criada para
proporcionar aos jovens do
Espírito Santo momentos
de troca de conhecimentos,
formações políticas e
sociais, vivências, diálogos
e afetos. O evento foi
realizado no Centro de
Defesa dos Direitos
Humanos (CDDH) da Serra
e teve a participação de 68
jovens.

A formação teve como
objetivo integrar, formar e
criar redes de articulação
e comunicação entre os
jovens negros, além de
contribuir para a
construção da identidade
dessa população no
Espírito Santo, trazendo
conteúdos sobre
ancestralidade negra e
criando espaços de fala e
reflexão para a formação
de um debate político.

“Essa formação foi muito
importante para o
fortalecimento do povo preto
que estava presente.
Poderemos levar os
conhecimentos adquiridos
aqui para outros pretos,
periféricos. Assim poderemos
ocupar os espaços que são
nossos e, sobretudo, buscar e
lutar pelos nossos direitos,
pois seremos resistência e não
nos calaremos”, disse Maria
Julia de Oliveira Batista,
participante do evento.

26 de Abril de
2019

Ações desenvolvidas
na formação
Gira Ancestralidade: caminhos para
uma nova jornada da juventude negra
“Não podemos nos esquecer da nossa
ancestralidade na luta por resistência. Nós
somos resultados de milhares de anos de
acontecimentos”, palestrante Rosa
Miranda

Gira: Análise da política nacional
para a população Negra
“O Estado liberal burguês legitima a
meritocracia, culpabilizando o povo negro por
não conseguir ocupar alguns espaços. O que
importa são as pessoas e o Estado não pode
nos negar direitos. É preciso ter uma política
de reparação voltada para a população negra
e isso é inegociável”, palestrante Jonatas
Neves

Gira: Políticas públicas, ações afirmativas
de reparações e os desafios na atualidade
"Com os movimentos sociais, os
trabalhadores, com as entidades culturais,
escolas de samba, grupos de capoeira,
religiões de matriz africana e outras áreas, a
nossa palavra de ordem deve ser união.
Juntos somos muito mais fortes" , palestrante
Adriana Silva
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Ações desenvolvidas
na formação

27 de Abril de
2019

“A população negra é a que mais
morre no Brasil e os índices desse
extermínio cresce cada vez mais. Os
homens jovens e as mulheres são os
que mais sofrem com essa
violência”, palestrante Winny Rocha

Gira Juventude negra em
ação: a luta da juventude
negra no Brasil
“Eventos como esse são muito
importantes, pois trazem falas ricas em
conteúdo e cheias de esperança. Estamos
construindo formações, apesar da
conjuntura política difícil que estamos
vivendo”, palestrante Neiriele Marques

Gira movimentos sociais e movimento
negro: processo de formação e
dificuldades de organização
"É importante pararmos de apenas escrever
textões nas redes sociais e irmos para as
bases dialogar sobre o que está acontecendo,
sobre nossas campanhas, sobre quem somos
e sobre como os acontecimentos nos afetam
diretamente", palestrante Edson Bomfim
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Dalivia Bulhões
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Gira: O processo de
embranquecimento no
Brasil

Mayara Santiago

Ingrid Rocha

Ana Paula Tongo

Flávio Tongo
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Gira: Juventude negra e
mercado de trabalho

28 de abril
de 2019
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Gira: A
interseccionalidade
dos corpos negros

Castiel Vitorino

28 de abril
de 2019
Janaína Alves

Thuzza Machado

Gira: Legislação antirracista à
luz da Constituição de 1988
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Encontro realizado pelo FEJUNES e seus parceiros. Os jovens
participantes passaram três dias no quilombo Graúna, em
Itapemirim, debatendo temas que envolvem a juventude
negra capixaba.

"Eu tive oportunidade de participar deste
encontro e ali tive uma experiência de
afirmamento, empoderamento e conhecimento
do que eu nunca havia vivenciado. Para mim,
enquanto mulher negra e transexual, descobri
formas e forças de encarar e enfrentar o dia a dia
na sociedade, recebendo orientações culturais e
institucionais da comunidade jovem negra do
meu país. Aprendi valores e referências que
carregarei para toda minha vida"
Agatha de Almeida Santos

19

Nº 1 setembro de 2019

O Fejunes organizou um cronograma de atividades para as
mulheres negras durante todo o mês de julho de 2019 em
comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino-americana e
Caribenha
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PROJETO PERIFERIA SOBREVIVE
O Espírito Santo apresenta uma
taxa alarmante de desemprego,
atingindo 239 mil pessoas no
primeiro semestre de 2019,
segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua). De
acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
no que diz respeito à cor da pele,
a população autodeclarada
preta e parda sofre mais do que
a população branca nos
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índices de desemprego.
Em posse desses dados, o
coletivo Maria Ligia Rosa, voltado
para mulheres negras jovens,
deu início a atividades, oficinas,
giras, entre outros, para atender
o público feminino periférico,
ressignificando as linguagens
abordadas nas ações para um
aprendizado mais inclusivo e
que acesse essas jovens
mulheres. O Fejunes adotou

essa ideia e realizou oficinas
de penteados afro, turbante,
maquiagem para pele negra,
etc.
O Periferia Sobrevive começou
a ser trabalhado no viés da
economia solidária, de uma
forma didática. Outro objetivo
do projeto é fazer o dinheiro
circular entre pessoas do
próprio território em que
essas mulheres vivem.
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Alguns outros registros...

Fejunes nas escolas
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Afropiquenique e Inauguração do
núcleo de Vila Velha
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Palestra: gênero, raça e classe em
debate
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Homenagem para jovens mulheres
negras do ES e inauguração do núcleo de
Vitória
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Encontro Estadual de Juventude Negra
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Reunião com a secretária
Estadual de Direitos
Humanos

Reunião
com a secretária
Estadual de
Educação

Reunião com
secretário Estadual
de Segurança
Pública
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Reunião do
núcleo de
Anchieta

Afro Cine e
inauguração do
núcleo da Serra

Afro Slam e
Inauguração do
núcleo de
Cariacica
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Reunião com a
secretária
Estadual de Saúde
para construção
do I Seminário de
Saúde da
Juventude Negra

Reunião com a
Pastoral de
Juventude

Inauguração do
núcleo de
Aracruz
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Evento "Conexão Periferias",
em Minas Gerais

Evento "Se
novembro é
consciência, o
resto é racismo"

30

Revista Fejunes

Nº 1 setembro de 2019

Reunião com movimentos
sociais para construção da XII
Marcha Contra o Extermínio
da Juventude Negra

Reunião do
núcleo de
Vitória
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Manifestação em
alusão à greve da
Polícia Militar em
fevereiro de 2017
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MIDIAS SOCIAIS
@fejunes
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www.facebook.com/fejunes

Primeira revista Fejunes, edição
especial em comemoração à um ano de
reativação do Fórum Estadual de
Juventude Negra do Espírito Santo.

Edição: Aline Almeida
Texto: Aline Almeida
Diagramação: Aline Almeida
Fotografia: Arquivo pessoal Fejunes
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