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Eu canto aos Palmares
odiando opressores
de todos os povos
de todas as raças
de mão fechada contra todas as tiranias!

Fecham minha boca
mmas deixam abertos os meus olhos
Maltratam meu corpo
minha consciência se purifica
Eu fujo das mãos do maldito senhor!
Meu poema libertador
é cantado por todos, até pelo rio.

E agora ouvimos um grito de guerra,
aao longe divisamos as tochas acesas,
é a civilização sanguinária que se aproxima.
Mas não mataram meu poema.
Mais forte que todas as forças é a Liberdade…

O opressor não pôde fechar minha boca,
nem maltratar meu corpo,
meu poema é cantado através dos séculos,
miminha musa esclarece as consciências,

Zumbi foi redimido…
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Trecho de Canto aos Palmares, 
Por Elisa Lucinda. 

Com esta obra de  Elisa Lucinda, o 
Grupo Yangì começa sua celebração a 
consciência negra. Além disto, a 
segunda edição do Boletim Yangì tem 
por objetivo contar narrativas de d
iferentes gerações de 
geocientistas negros. 

Canto a Palmares, disponível em: 
https://tinyurl.com/canto-palma-
res
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LÉLIA CRISTINA DA ROCHA SOARES
Geóloga formada pela USP em 2005. Doutoranda 
de Engenharia Química, pela Escola Politécnica da 
USP. 
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Eu sou geóloga, formada em 2005 pelo Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo (USP), e dou-
torando no Departamento de Engenharia Química da 
Escola Politécnica da USP.

Na minha turma de 2001, ano que entrei na universida-
de, éramos apenas duas alunas negras. Porém, era possí-
vel observar que nas demais turmas, o número máximo 
de alunos negros não passava de dois. Como de se espe-
rar, durante todo o curso de geologia não tive aula com 
nenhum professor negro, apesar de conhecer um, não 
brasileiro, mas que já não ministrava aulas. 

As dificuldades encontradas durante o curso não diferem 
de muitos jovens negros que entraram na USP ou em 
qualquer outra universidade pública. Os problemas esta-
v a m 
relacionados aos recursos financeiros, desde deslocamen-
to e estadia até a disposição de materiais de estudos 
para realização das provas. 

Apesar de a biblioteca possuir muitos exemplares de de-
terminados livros essenciais, não existiam exemplares 
disponíveis para todos os alunos e, como sabemos, os 
livros de geologia têm custos elevados. Então, no perío-
do de provas, sentia-me como se estivesse em uma gin-
cana, onde vencia aquele que conseguia pegar o livro 
primeiro. Outro ponto é questão da saúde mental,
diante de ações racistas por parte de professores, alunos 
e pela própria instituição. 

No primeiro ano, recebi uma bolsa na Faculdade de Fi-
losofia Ciências e Letras, no departamento de Ciências 
Sociais (desenvolvimento do I Censo Étnico Racial da 
USP), onde as horas a cumprir eram superiores aos pe-
ríodos vagos na grade 
curricular. Logo, precisei optar por cursar mal uma 
disciplina, cálculo diferencial e integral, a qual reprovei. 

Na ocasião, como ingressante, eu não sabia das conse-
quências iam desde a dificuldade na obtenção de bolsas 
de iniciação científica até no acúmulo de disciplinas, 
pois era 
pré-requisito para matérias importantes. No entanto, 
não tinha escolha, era necessário algum tipo de renda. 
Enfim, tive a oportunidade de ter bolsas no 3º ano e 
4º ano que não necessitavam de desempenho por nota, 
porém, só foi possível devido à oportunidade dada por 
uma professora, o que 
geralmente não ocorre.

  No 5º ano, obtive uma bolsa para a qual era necessá-
rio desempenho por nota, cuja instituição não concedia 
àqueles que tinham reprovação e é a que paga o maior 
valor dentro do Estado de São Paulo. Contudo, o avalia-
dor da instituição, observou que as minhas notas eram 
crescentes ao longo dos anos, o que seria positivo, então 
a bolsa poderia ser 
concedida. 
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Eu também obtive moradia estudantil gratuita a partir do 
2º ano. Bom, aonde eu quero chegar? As minhas notas pas-
saram a melhorar conforme fui obtendo moradia, 
alimentação e financiamentos para suprir as mínimas condi-
ções de cursar geologia. Logo, esse cenário mostra que polí-
ticas de permanência, oportunidades e incentivos à iniciação 
científica remunerada são imprescindíveis para a formação 
de jovens negros na universidade. 

QuantoQuanto às questões mais técnicas, durante a graduação rea-
lizei pesquisas relacionadas a processos de intemperismo de 
rochas e no campo profissional e em pesquisas de pós-gra-
duação (mestrado e doutorado), venho trabalhando com 
áreas contaminadas. Eu sempre tive preferência pela área 
ambiental, pois é a parte da geologia que eu me sinto mais 
próxima à sociedade. 

Ao longo destes 15 anos de formada, tive contato com 
apenas dois homens negros e nenhuma mulher negra, nas 
funções de geólogo/engenheiro. Nenhum deles tinha cargo 
de chefia.

Hoje, ao retornar à universidade no curso de doutorado 
da Escola Politécnica da USP, vejo carinhas pretas bem 
mais do que na época de graduação, porém, a quantida-
de não é correspondente ao percentual da população 
brasileira. 

Registro também que a minha entrada na Escola Politéc-
nica, se deu pela falta de oportunidade na minha área 
de interesse no Instituto de Geociências, onde o profes-
sor me disse que não teria vaga para me orientar, por 
um período de mais de um ano,  então fui direcionada 
a uma pesquisadora que gostou das minhas propostas e 
me aceitou na engenharia química. 

No entanto, a hostilidade, invisibilidade (quando conve-
niente) e a “falta de critério” na distribuição de bolsas 
são algumas das situações recorrentes no doutorado. Eu 
penso no quanto tive que resistir, mas quando olho para 
minhas ancestrais e o quanto dolorido foi para elas con-
seguiram vencer, e a todo embasamento sobre questões 
raciais dado pela minha família, são o que me dá fôlego 
para persistir e tornar o meio acadêmico ainda mais 
preto. Assim, vejo que alguns caminhos já estão abertos, 
onde, hoje, os jovens negros podem ter mais expectativas, 
mas também que 
continuem abrindo caminhos para os que virão depois. 
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PAULO HENRIQUE OLIVEIRA
Geólogo formada pela USP em 2008. Atualmente 
integra o corpo de Geociências da Petrobras como 
Geólogo Pleno. 

Ainda somos exceção, mas pela luta, seremos a média.
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Acredito ser a primeira vez que escrevo a respeito da 
minha trajetória, não é algo que tenho costume, mas 
gostei da indicação e lembrança pela Viridiana, agradeço 
a oportunidade. Éramos tão poucos, os negros na geolo-
gia, em média dois por turma, todos se conheciam. 

Eu tive uma vida como muito jovens negros, estudei no 
ensino público (fundamental e técnico), no período no-
turno desde a sétima série, pois precisava trabalhar 
para ajudar a família. Comecei como empacotador de 
macarrão, mas também, fui vendedor de sorvetes. Entrei 
no programa de “Jovem Aprendiz” e iniciei minha expe-
riência na empresa Eaton, através de bons conselhos 
que tive de dois engenheiros da UFSCAR que trabalha-
vam nesta empresa, comecei a me dedicar mais aos es-
tudos. 

Estava no segundo ano do ensino médio em escola pú-
blica e, sabendo da importância que uma boa formação 
exerce em nossa vida, decidi ingressar no Colégio Técni-
co da Unicamp, o COTUCA mesmo que para isto tivesse 
que voltar ao início do ensino médio. Enfim, a estratégia 
funcionou e ingressei no COTUCA e, a realidade não foi 
diferente, éramos 4 estudantes negros numa turma de 
40 alunos, destes, apenas 2 
terminaram o curso. 

O racismo é marcante na vida dos jovens negros, 
comigo não foi diferente, apesar de ter boa formação 
técnica e depois de trabalhar dois anos de estagiário 
técnico, a empresa me contratou como operador de má-
quinas no tratamento térmico, o único dos estagiários 
que não virou técnico, o único negro. 

Sabia que podia muito mais, resolvi acreditar em mim 
e desistir do trabalho para focar nos estudos mais uma 
vez, então, em 2004, ingressei em geologia na Universi-
dade de São Paulo. Naquele ano, já tinha quase oito 
anos de carteira assinada, no entanto começara uma 
vida nova, seria “apenas” estudante de nível superior, 
algo impensável para o contexto da minha família, mas 
tivetive apoio dos meus pais, depois de muito diálogo e de 
uma visita que eles fizeram à USP.

Na minha turma, éramos duas pessoas negras dentre os 
50 ingressantes, eu e uma amiga, na recepção todos re-
cebiam apelidos diversos, no entanto os negros recebiam 
o nomes de itens da feijoada e, por incrível que pareça, 
todos aceitavam com grande naturalidade, é notório o 
quanto o racismo estrutural está enraizado em nossa 
sociedade e na geologia, naquela ocasião, não foi dife-
rente. Até hoje não consegui me livrar do meu “apelido”, 
Torresmo. Mesmo quando alerto meus amigos que prefi-
ro ser chamado pelo nome, simplesmente ignoram e 
continuam me chamando por 
torresmo.
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PAULO HENRIQUE OLIVEIRA
Geólogo formada pela USP em 2008. ATUALMENTE 
INTEGRA O CORPO DE GEOCIÊNCIAS DA PETROBRAS 
COMO  GEÓLOGO PLENO.
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Ainda somos exceção, mas pela luta, seremos a média.

Nos caminhos por onde passou
Ela viu rosas diferentes dela

Viu rosa branca, rosa vermelha
Até rosa amarela

Então ela se perguntava
"Meu deus, por que tanto a minha cor incomoda
SSe nem todas as rosas são cor de rosa? "
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Mesmo estando em um ambiente que aparentemente 
não me pertencia, aprendi a sobreviver na USP, não via 
a sombra da diversidade, não conseguia pensar em re-
presentativa, pois havia um único professor negro dentre 
mais de 80 docentes. A primeira referência negra que 
tive na Geologia da USP foi a Adriana Alves, hoje profes-
sora do Departamento de 
Mineralogia e Geotectônica.

NossoNosso contato deu-se principalmente, quando ela foi 
monitora da disciplina de cristalografia e depois, de pe-
trologia ígnea, ambas cursadas por mim durante a gra-
duação. De certo modo, percebia o quanto a representa-
tiva era importante, mas ao mesmo tempo o quão 
afônica era nossa voz. Adriana, até hoje é uma referên-
cia para mim, uma pessoa extremamente inteligente
humana e acolhedora, tenho certeza que será uma 
grande referência no mundo das geociências. Em diver-
sas ocasiões, recorri a ela, sobretudo nas situações de 
racismo pelas quais passei na universidade. 

Deixei a USP em 2008, trabalhei um tempo com geolo-
gia ambiental atuando como geólogo de campo, acredito 
que era o único negro da empresa em cargo superior. 
Depois morei um tempo na Nova Zelândia, um excelente 
lugar para viver, não me recordo de nenhuma situação 
de racismo nos quatro meses que estive por lá. No re-
torno, iniciei um mestrado na Unicamp, porém não con
clui, pois passei no concurso da 
Petrobras. 

A Petrobras, na minha visão, é um reflexo do que acon-
tece/acontecia na Universidade Pública no Brasil, acredi-
to pelo fato do ingresso ser por concurso, a grande 
maioria ingressante são pessoas brancas. Na minha 
turma era o único negro entre 30 profissionais. Em 
geral os cargos em níveis gerenciais e de consultoria, 
apresentam poucas pessoas negras. Mesmo a empresa 
adotando políticas de igualdade de gênero e raça, está 
longe dos números chegarem a valores satisfatórios, por 
outro lado, quando analisamos o perfil dos profissionais 
no outro lado da cadeia (profissionais da limpeza, por 
exemplo), o número inverte.

Acho importante o surgimento de coletivos, associações 
de alunos negros, precisamos resgatar nossa história, 
nossos pensadores, mostrar nossa voz, o nosso conheci-
mento, acredito que estamos passando por momentos 
de transição, não é possível aceitar mais o racismo es-
trutural que vivemos. Vejo hoje os jovens muito mais 
questionadores, cientes das desigualdades e mais atuan
tes, como cientistas da Terra, é importante ter em 
mente que tudo que existe é o cossugir, interdependente 
e simultâneo. Encerro esse texto com a reflexão propos-
ta no verso de um amigo do ensino médio, o rapper 
Renan Inquérito. 

III. DEPOIMENTO  - PAULO OLIVEIRA
    
  



Glória Cezar, em viagem na região da Jordânia. 

Imagem cedida pela convidada, acervo pessoal.
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GLÓRIA CEZAR
Geóloga formada pela UFRJ em 1997. Atualmente inte-
gra o corpo de Geociências da Petrobras como 
Geofísica
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GRUPO YANGÌ: Uma das coisas que o grupo Yangì mais ama, é conhecer a trajetória dos profissionais. Glória, 
como foi seu primeiro contato com Geofísica? Você destacaria alguma pessoa ou acontecimento como decisivo 
para ingressar na Geofísica?

GLÓRIAGLÓRIA: Comecei a estudar Geofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o curso de gradua-
ção em Geologia, que conclui em 1997. Porém, posso dizer que meu primeiro contato com essa ciência acon-
teceu quando tinha cerca de 9 anos de idade, a partir de uma pequena enciclopédia ilustrada que contém 
textos sobre Ciências, Artes, História e Literatura. Um dos textos que prendia minha atenção falava sobre o 
Ano Geofísico Internacional. Por algum motivo o termo “geofísico” já exercia um certo encantamento. 

O ingresso na Geofísica de fato, aconteceu através de um convite da professora e amiga Paula Ferrucio para 
participar de um projeto que visava auxiliar no resgate de artefatos cerâmicos Tupinambá, utilizando o 
ground penetrating radar (GPR) em sítios arqueológicos localizados na Região dos Lagos, RJ. O trabalho de-
senvolvido consistiu na minha dissertação de mestrado em geofísica aplicada.

Gostaria de destacar também os meus pais, Maria Aparecida e Paulo Mariano (in memória), raízes fundamen-
tais que sempre me deram o apoio que podiam para que eu conseguisse ingressar e me manter na univer-
sidade. Destaco minhas irmãs e irmãos, especialmente o Paulo, que inclusive pagou minha inscrição para o 
vestibular da UFRJ na época.

IV. ENTREVISTA - GLÓRIA CEZAR    
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Recorte da enciclopédia ilustrada com o texto falando sobre o Ano Geofísico Internacional, 
cedido pela convidada.
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GRUPO YANGÌ: E sobre sua trajetória sendo uma profis-
sional que edificou sua carreira principalmente no mer-
cado de trabalho, por onde já passou? Entre estes luga-
res, você vivenciou algum momento em que sua capaci-
dade técnica foi questionada, em função da sua negritu-
de?

GLÓRIA: O mercado de trabalho estava muito restrito na 
época em que me formei. Surgiu um raro anúncio de 
emprego algum tempo após o término da graduação. 
Fui até o local na data e horário estabelecido, mas nem 
sequer fui entrevistada, com alegação de que as vagas 
seriam apenas para homens. Como esta informação não 
tinha sido especificada antes, deduzi que o fato de ser 
nenegra seria o motivo para não ser entrevistada. 

Tive oportunidades de participar de projetos de pesqui-
sa, mesmo após o término do mestrado, enquanto 
aguardava abertura de concursos públicos.

Graças a Deus, consegui ingressar na Petrobras em se-
tembro de 2002, empresa onde tenho trabalhado desde 
então. A empresa tem feito um trabalho muito abran-
gente de conscientização e respeito à diversidade e pro-
moção da igualdade racial. No entanto, como esses valo-
res são afetados, muitas das vezes, por questões pessoais 
profundamente arraigadas, já vivenciei algumas expe
riências ruins nesse sentido. 

GRUPO YANGÌ: Enquanto mulher negra e geocientista, o 
ingresso na Petrobras, referência internacional e sonho 
de muitos geocientistas brasileiros, é um marco signifi-
cativo. Como se deu esse processo? 

GLÓRIA: O ingresso na Petrobras não foi fácil. Precisei 
realizar dois concursos, o primeiro almejando o cargo 
de geóloga júnior, mas não tive êxito. Após o término 
do mestrado, já encantada com a Geofísica, houve nova 
oportunidade de concurso em que optei pelo cargo de 
geofísica júnior, com a vantagem de ter menor relação 
candidato/vaga. Ao ser aprovada, ingressei no curso de 
formaçãoformação, introdução à Geofísica, com extensa duração, 
consistindo em disciplinas teóricas, além de práticas em 
aquisição sísmica terrestre e processamento sísmico. 
Havia avaliações constantes, possibilidade de exclusão do 
programa, e consequente desligamento da empresa, o 
que gerava receio nas disciplinas mais difíceis.

GRUPO YANGÌ: E durante seu tempo de Petrobras, em 
quais projetos você esteve envolvida? Quais métodos 
geofísicos você pôde aprender e aplicar? 

GLÓRIAGLÓRIA: Ao ser efetivada na empresa, comecei a traba-
lhar em uma gerência de geociências que atuava na 
aquisição, processamento e análise de dados para supor-
te de projetos de engenharia submersa, principalmente 
para rotas de dutos nas bacias de Campos, Santos e Es-
pírito Santo, algumas áreas no Nordeste e Norte do país. 
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GLÓRIA: Aprendi a trabalhar com os seguintes métodos 
acústicos: dados de sonar de varredura lateral, batime-
tria multi-feixe e sísmica de alta frequência (SBP - sub-
-bottom profiler), obtidos com equipamentos rebocados 
em embarcações ou instalados em veículo autônomo 
(AUV – autonomous underwater vehicle). 

Quando as técnicas anteriores não podiam ser usadas 
devido à lamina d’água muito rasa, era realizada tomo-
grafia elétrica, que basicamente auxiliava na detecção 
de substrato rochoso nos trechos onde as rotas de dutos 
chegam no 
litoral.

Também utilizávamos o método eletromagnético GPR 
para avaliação das condições de soterramento de dutos 
em travessias de rios e lagos. 

ApósApós quase 10 anos, decidi mudar de atividade. Buscan-
do novos desafios, solicitei transferência para uma ge-
rência de reservatório do pré-sal. Antes de começar a 
atuar precisei reaprender a trabalhar, fiz cursos de reci-
clagem de Geologia e sísmica de reflexão com ênfase 
em interpretação e focados na nova atividade. Desde 
então, tenho trabalhado na caracterização sísmica de re
servatório, em projetos de desenvolvimento da produção.  

GRUPO YANGÌ:  Sobre as campanhas de aquisição, qual 
é/era sua parte favorita? Planejamento e aquisição? Ou 
a interpretação? 

GLÓRIAGLÓRIA: A interpretação sísmica sempre foi minha favo-
rita, por ter relação direta com minhas origens geológi-
cas. Quando trabalhava com os outros tipos de dados 
acústicos que comentei anteriormente, já tinha preferên-
cia para interpretar os dados de SBP.

GRUPO YANGÌ: Seu caminho profissional na Petrobras 
cruza com um dos momentos mais significativos para o 
setor energético do Brasil e do mundo, com a descober-
ta do pré-sal. Você pôde ter alguma participação nesta 
empreitada? Como foi essa experiência? 

GLÓRIA: No início dos estudos do pré-sal ainda não 
fazia parte do quadro de funcionários da Petrobras. No 
ano da perfuração do poço descobridor, em 2006, já 
havia ingressado na companhia, porém, não atuava nas 
gerências diretamente responsáveis por aquele grande 
feito. 

PParticipei dos estudos para rotas de dutos do pré-sal, 
desde a aquisição (embarcada em navio de AUV) à in-
terpretação dos dados para auxiliar na otimização de 
rotas, inclusive na área de Tupi.
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GRUPO YANGÌ: Na rotina interna da Petrobras, como era 
o ambiente naquele momento? 

Ambiente de muita empolgação, orgulho pela descoberta, 
expectativa de aprimoramento e desenvolvimento de 
novas tecnologias para lidar com o grande desafio que 
é o pré-sal.

GRUPOGRUPO YANGÌ: Sabemos como a geociências, e aqui com 
destaque para geofísica, tem um caráter prático bem 
acentuado. Frequentemente a trajetória de geocientistas 
é recheada de mudanças e experiências de vida singula-
res. Pra onde a Geofísica já te levou? Tem algum perío-
do de mudanças ou viagens que você gostaria de desta-
car? 

GLÓRIA: A Geofísica já me proporcionou viagens no 
Brasil e exterior com propósitos diversos, aquisição de 
dados, participação em eventos e cursos e viagens de 
férias. Gostaria de destacar três viagens para “mares” 
totalmente diferentes do que estava acostumada a ver, 
até então: um “mar” verde, um azul turquesa e outro 
caramelo. 

AvisteiAvistei o imenso mar verde na chegada à Manaus, Ama-
zonas, para onde viajei a fim de acompanhar a aquisi-
ção de dados geofísicos rasos no Rio Negro, que diga-se 
de passagem, tem trechos que também parecem mar. 
Tive o privilégio de contemplar o mar azul turquesa du-
rante intervalo entre curso e seminário sobre dados 
acústicos realizados em Cairns, cidade próxima a Grande 
Barreira de Corais da Austrália. 

Ambas as viagens foram oportunidades concedidas pela 
Petrobras, experiências fantásticas e muito enriquecedo-
ras,  em termos profissionais e culturais também.

Visitei o mar caramelo, no período de férias, com recur-
sos próprios. O mar de areias e formações rochosas com 
estruturas geológicas bem preservadas de Wadi Rum, no 
deserto da Jordânia é simplesmente lindo demais! 

GRUPO YANGÌ: Diante do espelho, com um encontro entre 
a Glória recém graduada e a Glória do presente, quais 
foram suas realizações profissionais e o que ainda deseja 
realizar ? 

GLÓRIAGLÓRIA: Quando era recém graduada tive vários momen-
tos de desânimo, achando que talvez não fosse conseguir 
exercer a profissão. Trabalhar a 18 anos em uma das 
maiores empresas de petróleo do mundo é minha maior 
realização profissional, podendo exercer atividades que 
contribuem com o desenvolvimento de reservatórios do 
pré-sal e consequentemente da nossa sociedade. Desejo 
continuarcontinuar atuando nessa atividade, poder contribuir na 
área acadêmica e também, algum dia, poder voltar a 
participar de estudos 
arqueológicos.
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GLÓRIA CEZAR
Geóloga formada pela UFRJ em 1997. Atualmente 
integra o corpo de Geociências da Petrobras como 
Geofísica. 

Recorte com o texto sobre o “ANO GEOFÍSICO”, cedido pela convidada. 
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GRUPO YANGÌ: carinhosamente o Grupo Yangì agradece o 
seu aceite. Nosso tema é "Passado, presente e futuro 
nas geociências". Você gostaria de deixar algum recado 
para os geocientistas do presente e do futuro? 

GLÓRIAGLÓRIA: Gostaria de sugerir a capacitação e atualização 
constante, considerando que a inteligência artificial 
tende a substituir as tarefas repetitivas, facilitando o 
tratamento de grandes volumes de dados. No entanto, a 
melhor capacidade de análise para tomada de decisões 
é nossa! 

GostariaGostaria também de deixar uma mensagem atemporal: 
as grandes realizações estão diretamente associadas com 
a perseverança para vencer os obstáculos, mesmo que 
as circunstâncias ou alguém diga que são intransponí-
veis. Sobretudo, sempre buscando agir com ética, integri-
dade, humildade e solidariedade, sem esquecer nossas 
raízes!
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Foi inaugurada em julho de 2020 a nova sede do IGEO de Angola, o presidente do país afirmou que é “o 
início de uma nova era para o setor mineiro de Angola”. O novo IGEO foi construído em Luanda, em uma 
área total de 44.650 m² e integra laboratórios de prospecção com equipamentos para a preparação física de 
amostras geológicas, análises químicas e físicas de rochas, minerais e água, uma área social e um edifício sede. 
O IGEO apresenta também uma base de dados com um acervo expressivo de conhecimento geológico de todo 
território nacional, produzido anteriormente no quadro  do Plano Nacional de Geologia.

Sede do Instituto Geológico de Angola.
Retirado de: Revista Angola Minas, edição III Trimestre de 2020.
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Angola que é referência mundial em mineração de diamante, agora inicia um novo e próspero ciclo. O ministro 
dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás do país, Diamantino Azevedo, destacou que a entrega de um empreendi-
mento totalmente reabilitado e equipado “vem provar a importância que o Governo confere à investigação cien-
tífica, com vista a estimular o aproveitamento sustentável da riqueza mineral do país”. Ainda esclareceu que 
“os serviços geológicos devem estar bem equipados e estruturados, com infra-estruturas robustas, modernas e, 
mais do que isso, o capital  humano qualificado.”

Infraestrutura laboratorial do Instituto Geológico de Angola.
Retirado de: Revista Angola Minas, edição III Trimestre de 2020.

Fonte: Revista Angola Minas
 Edição III Trimestre de 2020.
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Está chegando o verão na região sudeste e sul do Brasil, e com o verão vem junto a temporada das chuvas. 
Para os órgãos de prevenção de desastres naturais, esse é um período chamado período de contingência. Um 
período de preservar vidas e reduzir os danos materiais provocados pelos escorregamentos e inundações.

Pensando nisso, o Grupo Yangì relembra neste boletim a apresentação da geóloga Joana Ramalho no I 
Workshop Mulheres Geocientistas Conexão Brasil-Angola. Com o trabalho da geóloga fica evidente a 
possibilidade de introduzir a percepção do risco geológico de forma leve e adequada em crianças e 
adolescentes.

Maquete utilizada por Joana para expor as situações de risco geológico para o público leigo. 
Imagem cedida pela convidada.
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Alguns aspectos negativos abordados na maquete.
Imagem cedida pela convidada.

O estado do Rio de Janeiro é um dos mais afetados por risco geológico associado a es-
corregamentos no Brasil. Entretanto, apesar do longo histórico de desastres a percepção 
de risco ainda é pouco desenvolvida pelo público geral. Diante disto o Núcleo de Análise 
e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), do Departamento de Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), abordou no Programa “Defesa Civil nas Escolas” o 
tema risco geológico associado a 
escorregamentos, com foco no desenvolvimento da percepção de risco dos estudantes de 
cinco escolas públicas do município de Nova Iguaçu (RJ). 

INTRODUÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR DO TEMA: RISCO GEOLÓGI-
CO, POR MEIO DE OFICINAS TÉCNICAS EM NOVA IGUAÇU, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

Ramalho, J.O1 2Silva, A. F1,3
1Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos do Departamento de Recursos 
Minerais do Estado do Rio de Janeiro (Brasil); 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro

 (mestranda); 2 Universidade estadual Paulista (doutoranda) 
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Alguns aspectos positivos abordados na maquete.
Imagem cedida pela convidada.

Foram desenvolvidas três atividades: i) uma brincadeira chamada “Não deslize”; ii) a apre-
sentação de uma maquete, representando os aspectos geológico/geotécnicos/antrópicos posi-
tivos e negativos que compõem as encostas; iii) e a interação com equipamentos utilizados 
pelos geólogos durante os trabalhos de campo. As duas primeiras atividades abordaram os 
fatores de risco que desencadeiam escorregamentos em áreas urbanas, de forma recreativa 
e com linguagem simplista, porém objetiva, para que fosse desenvolvida neste público a re-
lação de causa/ consequência associada às ações antrópicas sobre o meio físico. 

 O jogo “Não Deslize”, consistiu em um tapete estampado com 24 círculos preenchidos com 
imagens que ilustram situações de Risco Geológico, além de ações antrópicas que favore-
ciam/combatiam os escorregamentos. A maquete foi construída de forma que de um lado 
foi representado uma encosta com aspectos positivos, tais como: obras de contenção, obras 
de drenagem, sirenes, ocupação ordenada, etc.; enquanto que a encosta oposta apresentava 
diversos aspectos negativos: lixo depositado à meia encosta, ocupação desordenada, taludes 
de cortes próximo às moradias, queimadas, lançamento de água e esgoto na encosta, pre-
sença de blocos rochosos próximo às residências e cicatrizes de escorregamentos. E por fim, 
os equipamentos utilizados pelos geólogos (bússola, martelo, binóculo, etc.) foram apresenta-
dos aos alunos que puderam manipulá-los de forma a explorar suas respectivas funcionali-
dades
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Joana Ramalho, graduada em Geologia (UERJ. Tem especialização 
pela COPPE- UFRJ- em Inteligência em Defesa Civil. Mestranda na 
Universidade Federal Fluminense (UFF) em Defesa e Segurança Civil. 
Estudante de Direito.  Atualmente integra o Departamento de Recur-
sos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) na qualidade de 
geóloga coordenadora do NADE 
(Núcleo e Análise e Diagnóstico de Escorregamentos).
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Ao total, cerca de 2.500 alunos participaram das atividades durante os 8 meses do projeto. 
O tapete “Não Deslize” foi utilizado em grupos de crianças acima de 9 anos, já a maquete 
e os equipamentos foram explorados por todos. De forma sucinta pode-se concluir que ati-
vidades lúdicas ajudam significativamente a desenvolver a percepção de risco geológico, 
principalmente, em crianças e adolescentes.

Sobre Joana Ramalho
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Por ROSEANE EUZÉBIO. 
Geóloga formada pela UERJ. Membra do grupo Movi-
mento Afroatlanticos, Cofundadora do Grupo Yangì de 
Geocientistas Negros e Negras.
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Nós do grupo Yangì de geocientistas negros e negras temos realizado a divulgação acadêmica 
e o empenho dos profissionais das geociências no mercado de trabalho, a saber: geologia, 
geografia e oceanografia. 

Dentre elas foram o Boletim de Geociências do Yangi, Lives no mês de setembro pelo Insta-
gram, sorteio de livros pelo Instagram, parcerias com instituições como a AAPG YP, SIGESP e 
ABMGeoRJ onde foi possível realizar o sorteio de cursos para a capacitação dos geocientistas, 
além do 1° Workshop de Mulheres na Geociências – Conexão Brasil e Angola.
 
TivemosTivemos muito trabalho nesses 9 meses de existência, e ainda temos muito a ser feito. O 
nosso objetivo como estudiosos das ciências da natureza e grupo afro referenciado é fazer 
com que o conhecimento seja acessível e interessante para todes, principalmente para a po-
pulação negra que historicamente possui menos acesso à educação de qualidade. Estamos 
unidos para promover as mudanças necessárias na ciência como um todo e reduzir o impacto 
de vieses que atuam de forma negativa e de algum modo prejudicam o alcance da informa-
ção à grupos minoritários.

Outras iniciativas negras vem surgindo a cada momento nas geociências. O coletivo Maria da 
Glória e os diversos grupos de geografia com foco em estudos raciais mostram que nossa 
união no presente nos fortalece para o futuro.

V. O PRESENTE
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“O futuro é ancestral. Isso significa reconhecer essa gota ancestral que 
atravessa gerações, organiza territórios e que, principalmente, manteve a 
população negra viva, apesar de todos os destroços do colonialismo”

Katiuscia Ribeiro, professora, filósofa e doutoranda em filosofia africana.
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Mais do que ganharmos espaço e notoriedade na Geociências, espero que as ações que 
são promovidas hoje pelo grupo Yangi, inspirem e sejam sementes para o futuro. 
Desejo também, que essa rede continue se expandindo, conectando pessoas de diferentes 
partes do país e do mundo, pois unidos nossa força e representatividade se multiplica, e 
nossas potencialidades e raízes são reconhecidas, e principalmente, respeitadas.

AnaAna Caroline Dutra – Pós doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geociências na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro e Cofundadora do Grupo Yangì de Geocientistas Negros e Negras, vice presidente 
da ABMGeo-RJ.

O que eu espero do futuro...? Eu espero um futuro com equidade, um futuro menos racista, 
menos transfóbico, menos homofóbico, menos machista. Com acessibilidade e demanda de 
oportunidade para os que precisam. Que esse efervescer dos movimentos antirracistas 
sejam levados à sério e que não seja só uma hashtag em um post nas redes sociais! Quero 
ver comprometimento das empresas em inclusão de diversidade. Quero ver iniciativas e re-
sultados de ações afirmativas. Quero ver todos os anos de apagamento histórico, cultural 
e intelectual sendo reparado e ofuscado pelo nosso 
brilhantismo como povo preto. Quero ver a geociência plural.

Mariana Bessa – Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geociências na Universidade do Estado do 
Rio de 
Janeiro e Cofundadora do Grupo Yangì de Geocientistas Negros e Negras.
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O que é um Comitê de Diversidade e Inclusão?

OO assunto do momento é diversidade e inclusão. Movi-
mentos antirraristas, anti transfóbicos, bem como aque-
les que lutam pela igualdade de gênero e direitos à 
acessibilidades dos PCDs (pessoas com deficiência) im-
pulsionam esse momento. E junto com esse movimento 
as empresas estão sendo cobradas. 

Como é o quadro de funcionários da sua empresa? 
Quantas pessoas negras estão em cargo de liderança? 
Quantos chefes de departamento negros tem na sua 
universidade? Sua 
empresa visa a diversidade e inclusão?

Se para as três últimas perguntas as respostas forem 
“nenhuma“nenhuma” e “não”, respectivamente, a sua empresa 
deve se comprometer em criar um ambiente diversifica-
do, de inclusão, com acessibilidade a todos, todas e 
todes. Os 
headhunters e lideranças de RH devem abrir processos 
seletivos direcionados, isso é legal (Quer saber mais? Já 
existe um artigo do Yangì falando da Lei nº 12.288/10: 
Estatuto da Igualdade Racial) e para ajudar neste pro-
cesso, cabe às 
lideranças empresariais criar este comitê para que esse 
processo seja coerente e fluido.

Dados da Mackinsey & Company mostram que empresas 
com maior diversidade étnico-racial possuem aumento 
de rentabilidade financeira em até 33%. Investir em di-
versidade além de ser lucrativo é uma ótima oportuni-
dade da empresa crescer também em ideias. Uma 
equipe diversificada possui perfis, pensamentos, culturas, 
background diversos e aumento da riqueza de ideias! 
Instituições mostram que em um ambiente diversificado, 
seus empregados enxergam menos barreiras para inovar 
e são 6 vezes mais criativos do que os concorrentes 
(Consultoria Accenture).

Mas o que é um Comitê de Diversidade e Inclusão? O 
que precisa para que se crie um? O Yangì pesquisou e 
responde essas perguntas para vocês!

Um Comitê de Diversidade e Inclusão é grupo responsá-
vel por elaborar, colocar em prática e monitorar o an-
damento de ações afirmativas dentro da empresa. Este 
grupo, que pode ser liderado por um CDO (Chief Diver-
sity Officer) ou Especialista de Diversidade, garantindo 
a existência de um órgão específico para gerenciar os 
processos de diversidade e 
inclusão.
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Os CDOs são estrategistas de nível executivo de uma or-
ganização. Esses profissionais, geralmente, possuem certi-
ficação vinculada às funções de gestão de recursos hu-
manos. Já os Especialista de Diversidade auxiliam na 
aplicação das pautas e processos não necessariamente 
sendo especialista ou um executivo. 

Dentro do comitê se debate pautas, calendários, proces-
sos seletivos e responsabilidades judiciais. Isto tudo para 
tornar o ambiente de trabalho um espaço mais acolhe-
dor e alinhado à essa demanda

A seguir, vamos pontuar algumas dicas de como estrutu-
rar um Comitê de Diversidade e Inclusão:

1. Promover o Autoconhecimento. Para começar, um pro-
cesso de letramento é essencial. O letramento sana as 
dúvidas básicas como diferença entre raça x etnia; o 
que é racismo estrutural e seus desdobramentos; dife-
rença entre identidade de gênero x sexo biológico x 
orientação sexual; acessibilidade para PCDs, entre outros. 
Tendo conhecimento do básico, o funcionário poderá se 
autodeclarar de forma coerente e assim a empresa 
poderá prosseguir no processo. As lideranças poderão 
enxergar como é estruturado o corpo de funcionários 
da empresa, se possui alguma demanda específica, 
alguma dificuldades, alguma defasagem. 

 O censo também auxilia a descobrir o que os colabora-
dores pensam e, a partir disso, identificar aqueles que 
têm maior afinidade e uma conexão com o assunto e 
que gostariam de participar desse processo de transfor-
mação.

2. Ter  Aliados. As pessoas que formarão o comitê devem 
ser convidadas de forma voluntária a participar. Quanto 
mais essa equipe for multidisciplinar, mais sucesso essa 
iniciativa terá, uma vez que o debate ganha com essa 
riqueza nas trocas. Para isso, realize dinâmicas que mo-
bilizem e sensibilizem os indivíduos, a fim de encontrar 
aliados e embaixadores da causa que possam encorpar 
o time e o debato time e o debate.

3. Ter um Plano de Ação. Para que o Comitê de Diversi-
dade e Inclusão tenha êxito em suas iniciativas, é preci-
so que o projeto seja encarado com seriedade e com-
prometimento. Logo, ele precisa ter um bom plano de 
ação com atribuições precisas, coerentes e que colabo-
rem para promover o acompanhamento de prática

Para o Plano de Ação deve-se pensar em seguintes 
temas: (1) Dados demográficos: qual é a realidade em 
relação à diversidade entre os colaboradores, os líderes 
e os terceirizados; (2) Benefícios oferecidos a favor da 
diversidade: licença paternidade, apoio ao aleitamento, 
etc.; (3) Um número de denúncias de assédio, racismo, 
homofobia, intolerância, entre outros; 
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(4) Recrutamento e seleção; (5) Critérios para promoção; 
(6) Política de benefícios; (7) Mecanismos de combate à 
desigualdade, à discriminação e assédios.

4. Monitorar Resultados: Quando implementado e execu-
tados, reuniões e treinamentos é crucial para acompa-
nhar os resultados dos esforços do Comitê de Diversida-
de e Inclusão.

Pode - se observar que algumas empresas estão acatan-
do ao movimento feito pela população. O que é bom, 
mas ainda não o suficiente. Em uma recente pesquisa, 
a McKinsey & Company, publicou que o compromisso 
com a diversidade estimula melhores práticas de negó-
cios. Funcionários de empresas que adotam a diversida-
de relatam níveis muito mais altos de inovação e cola
boração do que seus pares de outras empresas.

Os números mostram que, esses funcionários: 152% afir-
mam que podem propor novas ideias e tentar novas 
formas de fazer as coisas; 77% concordam  que a orga-
nização aplica ideias externas para melhorar sua perfor-
mance; 76% afirmam que a organização faz uso do fee-
dback de clientes para melhor atender seus clientes; 
72% maior de reportar que a organização melhora con
sistentemente sua forma de fazer as coisas; e 64% 
maior de afirmar que colaboram compartilhando ideias 
e melhores práticas.

Estes números são bem satisfatórios, porém as causas 
defendidas pelas empresas não podem ser apenas dis-
cursos bonitos e empáticos que conquistem a audiência 
e resultam em curtidas em redes sociais. É imprescindí-
vel que a criação e promoção de ações estejam comple-
tamente associadas às práticas da empresa e seja uma 
vontade real de ser uma ambiente plural.

Fonte: https://b4people.com.br/comite-de-diversidade-e-
-inclusao/

Mariana Bessa é Geóloga e doutoranda no Programa de 
Pós-graduação em Geociências pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Cofundadora do Grupo Yangì 
e Pesquisadora de Ações Afirmativas.
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Encontrei minhas origens
em velhos arquivos
....... livros
encontrei
em malditos objetos
troncos e grilhetas
enencontrei minhas origens
no leste
no mar em imundos tumbeiros
encontrei
em doces palavras
...... cantos

em furiosos tambores
....... ritos
encontrei minhas origens
na cor de minha pele
nos lanhos de minha alma
em mim
em miem minha gente escura
em meus heróis altivos
encontrei
encontrei-as enfim
me encontrei
a raiz da memória,
quebrem os contrafortes
e não e não se abalará
tua glória,
queimem a história toda

Por Oliveira Silveira, 
Porto Alegre, 1987.

VIII. EPÍLOGO  
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Por trás do Boletim Yangì 
         

Nosso boletim é o resultado de um trabalho em equipe. Queremos reunir 
e identificar pessoas pretas, bem como conhcer o que estão produzindo. 
Portanto, fica o nosso convite a você, leitor. Estamos abertos para suges-
tões de convidados, temas, matérias e admissão de novos membros, tanto 

para o boletim quanto para o grupo.

Larissa Lago
Geóloga Douturanda em 

Geotecnia, 

Marina Meloni
Geóloga, co-fundadora do Grupo Yangì e 
Editora Assistente do Boletim 

Calvin Ferreira
Geólogo Jr e  

Editor Chefe do Boletim 

@geociencias.yangi grupoyangi.wordpress.com Grupo Yangì de 
Geocientistas Negros

yangigrupo@gmail.com
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