
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oswaldo Faustino 

 

Jornalista desde 1976, formado pelas Faculdades Integradas Alcântara 
Machado, atuou em rádio, TV, revistas e em vários jornais, como a Folha 
de São Paulo, por seis anos, o Diário Popular, onde foi editor de Cultura, 
entre 1985 e 1990, e O Estado de São Paulo, onde trabalhou como 
repórter por 26 anos. Participou do Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
Sobre o Negro Brasileiro/USP, e se dedica a investigar relações étnico-
raciais. Integra a Cojira-Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. 

Foi colaborador fixo da revista Raça Brasil e desde as primeiras edições, 
há 19 anos. Entre várias atividades em televisão, atuou na TV da Gente, 
de Netinho de Paula, onde viveu o personagem Tio Bah, um contador de 
histórias do programa infantil. É coautor – com Aroldo Macedo – dos 
livros: A Cor do Sucesso (Editora Gente, 1999), Luana, a Menina que Viu 
o Brasil Nenem (FTD, 2000), Luana e as Semente de Zumbi (FTD, 2004), 
Luana, Capoeira e Liberdade (FTD, 2009) e Luana e as Asas da 
Liberdade (FDT, 2010). 

Há ainda, pela editora Toque de Midas, dois livros: Luana e a Roda que 
Ilumina o Mundo e Histórias da Vovó Josefa, além da série de 18 revistas 
em quadrinhos Luana e Sua Turma que, a cada número, traz um conto 
de inspiração africana. Estes contos fazem parte da obra Histórias da 
Vovó Josefa. 

Lançou, pela Editora Selo Negro/Summus, a biografia do escritor e 
compositor Nei Lopes (2009), da Coleção Retratos do Brasil Negro, e o 
romance histórico A Legião Negra (2011), sobre a participação de 
batalhões de voluntários negros na Revolução Constitucionalista de 1932 
e sobre a presença negra na cidade de São Paulo, do final do século XIX 
às primeiras décadas do Século XX. É um dos autores dos livros 
didáticos: Africanidades São Paulo – História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africanidades Paulistanas (ambos pela Editora Grafiset, 1914). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançou ainda, pela Melhoramentos o livro infantil Iori descobre o Sol, o 
Sol descobre Iori, paradidático voltado à Educação Infantil. É também 
autor do romance-biográfico A Luz de Luiz, uma obra juvenil sobre o 
advogado, jornalista, poeta, abolicionista e republicano Luiz Gama, 
lançado em novembro de 2015 pela Editora e Estúdio Córrego. 

Em 2008, participou do projeto TV da Gente, de Netinho de Paula, vivendo 
o personagem Tio Bah, que diariamente contava histórias no programa 
infantil, Turminha da Hora. Escrevia e produzia as histórias que seriam 
contadas, sempre com a utilização de objetos cênicos e lúdicos. Desde 
então, passou a contar histórias, na maioria das vezes de inspiração em 
cultura africana e afro-brasileira. 

É o locutor do programa sociocultural de web-rádio intitulado Rádio 
Tambor, dedicado à cultura Hip Hop, com a qual trabalha desde a década 
de 1990, sendo um dos responsáveis pelo surgimento da Casa do Hip 
Hop, em Diadema. 


