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Editorial
Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Seguindo seu histórico de levar aos professores notícias e debates sobre raça, gênero e orientação sexual, a APEOESP celebra
o mês da Consciência Negra com uma nova edição do seu Boletim
anual, dedicado às lutas e conquistas dos afrodescendentes. Infelizmente, o Boletim também retrata, ano após ano, o homicídio
de jovens pobres, na maioria negros, nas periferias.
Neste início da Década Internacional dos Afrodescendentes,
os brasileiros comemoram os 12 anos de promulgação da Lei que
tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana nas escolas e também os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial*.
Mas, a realidade ainda está muito aquém dos avanços legais.
Estatísticas recentes apontam que das 530 mil crianças de 7 a 14
anos fora da escola, 330 mil são negras.
Tragicamente, o extermínio nas periferias naturalizou-se. Com
chacinas em Osasco e Barueri em agosto, a Grande São Paulo
bateu o recorde de vítimas de homicídio em 2015.
Para especialistas, as chacinas no Estado são praticadas por
grupos de PMs, o que revela a institucionalização da violência
contra os mais pobres.
Nós, professores da rede pública, sentimos duplamente na pele
a grave ausência do Estado; tanto na Segurança Pública quanto
na Educação. Afinal, nesta guerra urbana silenciosa, são nossos
alunos que estão mais expostos à violência social e policial.
O Boletim da Consciência Negra traz também boas notícias:
espetáculos, exposições e personalidades que celebram o orgulho
da raça. A APEOESP também apresenta os representantes dos
professores que estão no Instituto Sindical Interamericano pela
Iguadade Racial, o Inspir, e no Fórum Permanente de Educação e
Diversidade Étnico-Racial de São Paulo, o Feder/SP.
Professora Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Década Internacional de
Afrodescendentes

“D

evemos lembrar que os povos afrodescendentes estão entre os mais
afetados pelo racismo. Muitas vezes,
eles têm seus direitos básicos negados, como
o acesso a serviços de saúde de qualidade e
educação.”. Com esta afirmação, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon,
declarou que a década iniciada em 2015 é
dedicada aos povos de ascendência africana.
A Década Internacional de Afrodescendentes, que começou no dia 1º de janeiro
deste ano e vai até o dia 31 de dezembro de
2024, tem como tema “Afrodescendentes:
reconhecimento, justiça e desenvolvimento”.
No Brasil, a Década foi lançada durante a
abertura do Festival da Mulher Afro, LatinoAmericana e Caribenha, no dia 22 de julho.
Ao declarar este marco, a comunidade internacional reconhece que os povos
afrodescendentes representam um grupo
distinto, cujos direitos humanos precisam ser
promovidos e protegidos, tal qual previsto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Segundo a ONU, cerca de 200 milhões
de pessoas autoidentificadas como afrodescendentes vivem nas Américas. Muitos
outros milhões vivem em outras partes do
mundo, fora do continente africano. No
Brasil, de acordo com o mais recente Censo
realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro

 A Lei Federal 10.639/03, sancionada no dia 09 de janeiro de 2003, estabelece
que os conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana sejam
ministrados em sala de aula, com o objetivo de combater o racismo através da
Educação e de mostrar as contribuições que a África trouxe à cultura brasileira.
 Promulgado em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial garante a implementação
de políticas públicas para a população negra, possibilitando a correção de
disparidades históricas no acesso a direitos que ainda são limitados aos
afrodescendentes, como o acesso ao Ensino Superior, por exemplo.

de Geografia e Estatística (IBGE), 51% dos
brasileiros são pretos ou pardos.
A Década Internacional terá eventos e
atividades para celebrar e reconhecer a contribuição dos afrodescendentes à sociedade
global. A carta de compromisso das Nações
Unidas prevê empenho internacional para
promover a inclusão total e combater todas
as formas de racismo, xenofobia e qualquer
tipo de intolerância.

Sugestão de aula
Apesar de a Língua Portuguesa não
ser um dos idiomas oficiais da ONU, o site
oficial da Década Internacional tem uma
versão em português, com Biblioteca Multimídia e o documentário educativo “Rota
do Trabalho Escravo: uma visão global”.
Acesse: www.decada-afro-onu.org.

 Será em Brasília, no dia 18 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver. A Marcha é resultado de uma série de outras passeatas
realizadas em 2015 contra o machismo, a homofobia, a lesbofobia e a intolerãncia religiosa.
“Exigimos políticas de promoção da igualdade e queremos enegrecer o feminismo“,
proclamam as organizadoras. Informações sobre o movimento através do Portal www.
marchadasmulheresnegras.com.
 São Paulo realiza a sua XII Marcha da Consciência Negra no dia 20 de novembro, com
concentração a partir das 11h, no vão livre do Masp, na Avenida Paulista.

.
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Periferias: a tragédia das execuções
Thiago Gabriel/Vaidapé

S

Protesto e flores aos mortos em local da
chacina de Osasco, na Grande São Paulo

‘As notícias não são
nada boas. Ponto final na
vida de várias pessoas.
E o que seria um fim de
semana foi um banho de
sangue.’ - ‘Periferia segue
sangrando’, do compositor e
rapper Gog.

Jay Viegas/Vaidapé

Grito do Pé Preto

Músicos do Amanajé SoundSystem,
no Calçadão Cultural do Grajaú
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Um grupo de jovens multimídia promove no Grajaú, extremo
Sul da capital, uma série de atividades culturais e recreativas.
Trata-se do ‘Grito do Pé Preto’,
iniciativa do Coletivo Vaidapé que
promove shows, oficinas, rodas
de conversa e campeonatos de
skate no Calçadão Cultural do
Grajaú.
O Projeto, iniciado em março,
reúne grande número de jovens,
principalmente nas batalhas de
rap e dança, disputadas aos
domingos. Por lá, já passaram
alguns nomes conhecidos do
circuito cultural urbano, como o
grupo ‘Amanajé SoundSystem’
e a dançarina de break Dorothy
dos grupos Família Sabotage e
Jabaquara Breakers.
O Coletivo difunde a proposta
de levar arte e cultura para a periferia, com suporte para que os
próprios moradores assumam o
protagonismo e apresentem os
seus artistas. Acompanhe através do site www.vaidape.com.
br ou pelo facebook da Revista
Vaidape.

egundo a ONU, o Brasil está na
lista dos 20 países mais violentos
do mundo. Pesquisa divulgada
em outubro pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública confirma que o
número de mortes violentas cresceu
em 18 estados em 2014.
Escandalosamente, em São
Paulo, 469 pessoas foram mortas
por policiais militares em serviço,
de janeiro a setembro de 2015, de
acordo com levantamento divulgado no último mês pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado.
O Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana
confirma o perfil das vítimas: jovens
moradores da periferia e, na maioria das vezes, negros ou pardos.
Como sempre, há alegações de
que os assassinatos ocorreram em
supostos confrontos. De tão empregada, a tese do auto de resistência, que não resiste a investigações
mais rigorosas, apenas aumenta a
suspeita da prática de execuções.
Com fortes indícios de represálias
comandadas por policiais, chacinas
em Osasco e Barueri, no último mês
de agosto, colocaram em evidência
as execuções sumárias na periferia
e a ausência de uma política de
Segurança Pública em São Paulo.
Responsável por monitorar a violência, a Anistia Internacional classifi-

ca como uma “tragédia civilizatória”
os assassinatos nas periferias.

Jovens e mulheres
são vítimas
Os dados mais recentes do
Relatório de Homicídios no Brasil,
divulgado no último mês de outubro pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública revelam que a
população negra é vítima de 72%
dos assassinatos no País.
Os jovens com idade entre 15 e
29 anos estão no topo da pirâmide
das mortes violentas no País. O
percentual de assassinatos dessa
parcela da população chega a 79,4
para cada grupo de 100 mil habitantes, no caso dos afrodescendentes,
e 26,6 entre os jovens brancos.

O relatório alerta também para
o fato de que a taxa de mulheres
negras vítimas de homicídios no
País é mais que o dobro do número
de mulheres brancas assassinadas.
A proporção é de 7,2 negras para
cada grupo de 100 mil habitantes;
no caso das brancas, a taxa é de 3,2.
A maioria também é jovem, está
na faixa etária dos 15 aos 29 anos
e é vítima de violência doméstica.
Envolvidas em conflitos familiares,
acabam assassinadas por seus
próprios parceiros.
O perfil da vulnerabilidade e vitimização no País é elaborado pelo
Ministério da Justiça para subsidiar
políticas públicas de combate à violência e redução da criminalidade
nos estados e municípios.

Sugestao de aula: Foi lançado no dia 04 de
outubro, na Paróquia São Francisco de Assis, em Ermelino
Matarazzo, “Dom Paulo Evaristo: Cardeal Arns - Pastor das
Periferias, dos Pobres e da Justiça”. O livro é uma homenagem à trajetória do religioso de 94 anos que tornou-se
símbolo na defesa dos trabalhadores e dos moradores de
periferia, durante as quase três décadas em que esteve à
frente da Arquidiocese de São Paulo.
O Cardeal Arns lutou pela não violência nas formas de
combate à ditadura e sempre optou pelos pobres. O livro
foi organizado pelo professor Waldir Augusti e Padre Ticão.

Em 2 anos, 420 usaram
trabalho escravo
A

Lista de Transparência sobre
Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil tem 420
pessoas e empresas autuadas em
decorrência de caracterização de
trabalho análogo à escravidão, entre maio de 2013 e maio de 2015.
A lista foi divulgada no último
mês de setembro, através da Agência Repórter Brasil e do Instituto do
Pacto Nacional para a Erradicação
do Trabalho Escravo, o InPACTO.
A Justiça chegou a ordenar
a retirada de informações sobre
resgate de trabalhadores escravizados, publicadas no site da Agência.
Os dados eram sigilosos devido a
uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, impedindo o
governo de divulgar a chamada
“lista suja”.

Mas, os jornalistas recorreram à
Lei de Acesso à Informação para
obter os dados, que agora são o
principal instrumento das empresas associadas ao InPACTO para o
controle e monitoramento de sua
cadeia produtiva com relação ao
trabalho escravo.
O documento traz nome do
empregador, nome do estabelecimento onde foi realizada a autuação e endereço do local onde foi
caracterizada a situação de escravidão, além de CPF ou CNPJ do
empregador envolvido, número de
trabalhadores e data da fiscalização
em que ocorreu a autuação.
O Pará é o Estado com o maior
número de autuações, com 180
empregadores, seguido por Minas
Gerais, com 45, e Tocantins, com 28.

No Estado de São Paulo, há
fazenda, carvoaria, empreiteira e
várias oficinas de costura, flagradas escravizando principalmente
trabalhadores imigrantes. Confira
a lista completa destes empregadores, orientações para atividades
em sala de aula sobre os temas
abordados no projeto educativo
Escravo nem Pensar e também
uma série de reportagens especiais
sobre o tema no site da Agência:
www.reporterbrasil.org.br

A Mulher do Fim do Mundo
Sambista famoso e escritor com
sólida carreira literária, Martinho da
Vila é o homenageado da edição
2015 do Troféu Raça Negra, cuja
cerimônia de premiação acontece
no dia 15 de novembro, na Sala
São Paulo.
Além de sambas conhecidos
em todo o País, Martinho é autor
de 13 livros publicados entre 1986
e 2014. Como escritor transita nos
mais diferentes estilos:romance,
autobiografia, literatura infantil e
ficção.
O repertório literário do compositor de Vila Isabel também é
vasto. Seus livros abordam temas
como política, amor, cultura popular
brasileira e a importância da Língua
Portuguesa na identidade dos países lusófonos.
Entre as personalidades que receberão o Troféu na noite dedicada
a Martinho, estão a jornalista Maria
Julia Coutinho, a Maju do Tempo, e
o ex-jogador Cafu, criador de uma

JOEL RUFINO - Símbolo da luta do
movimento negro no Brasil, o professor e escritor Joel Rufino dos Santos
faleceu no dia 04 de setembro no
Rio de Janeiro. Considerado um dos
maiores especialistas em cultura afro
no Brasil, Joel Rufino foi também escritor e representante do Brasil no Comitê
Científico Internacional para o Projeto
‘A Rota do Escravo’ da UNESCO.
Rufino foi premiado por obras
como Uma Estranha Aventura em
Talalai e O Barbeiro e o Judeu da
Prestação contra o Sargento da
Motocicleta.
Nos últimos anos de vida,
Rufino trabalhou como diretor do
Tribunal de Justiça do Rio.

Fundação que combate a desigualdade social através da Educação.
Concedido pela ONG Afrobras e
Universidade Zumbi dos Palmares,
o Troféu Raça Negra marca o encerramento da 3ª edição da FlinkSampa - Festa do Conhecimento,
Literatura e Cultura Negra, realizada
nos dias 13 e 14 de novembro, no
Memorial da América Latina.

Prêmio Sacy
Já o 5º Prêmio Sacy de Cultura
Popular Brasileira foi concedido a
12 ativistas, no dia 24 de outubro;
entre eles, a professora Anatalina
Lourenço, da APEOESP e do Fórum
Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial de São Paulo. O
Prêmio é uma iniciativa de diversos
movimentos sociais para celebrar
o trabalho de profissionais que
destacam-se por defender a autêntica cultura brasileira. Veja mais
informações sobre o trabalho da
professora Anatalina na página 4.

LÉLIA GONZALEZ – Foi lançado
este ano o Projeto “Memória Lélia
Gonzalez: O Feminismo Negro no
Palco da História”. Falecida em
1994, a educadora e ativista Lélia
participou da fundação do Movimento Negro Unificado. Sua luta
é tema de um livro fotobiográfico,
um documentário e uma exposição.
Kits pedagógicos com o conteúdo
do projeto serão disponibilizados
no site da homenageada, que é
hospedado no Projeto Memória:
www.projetomemoria.art.br

GRANDE OTELO - Uma série
de eventos celebra o centenário do mineiro Sebastião
Bernardes. Ator, cantor, compositor e poeta, ele ficou conhecido como Grande Otelo,
devido ao talento inversamente proporcional à altura - 1,50
m - e ao sonho inicial de interpretar Otelo de Shakespeare.
A carreira do artista começou na década de 20, quando
participou da Companhia Negra de Revistas.

Divulgação Elza Soares

C

Raça Negra 2015

om letras críticas que abordam a violência contra as
mulheres, o racismo, a transsexualidade e até a crise
hídrica, Elza Soares
acaba de lançar o
seu 34º álbum e o
primeiro, em mais
de 60 anos de carreira, com músicas
inéditas.
‘A Mulher do Fim
do Mundo’ traz todas
as marcas associadas à cantora, que é
um ícone da MPB: a
atitude, a ousadia e a exuberância.
O álbum, cuja primeira música é
um poema à capela de Oswald de
Andrade, tem samba, rock e rap
em letras que prometem tornar-se refrões para muitas passeatas,
como ‘Maria da Vila Matilde’, em
que Elza canta ‘Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180’, em referência à
Lei Maria da Penha.
A artista foi homenageada no
Latinidades: Festival da Mulher Afro
Latino-Americana e Caribenha. A
exibição do documentário sobre
sua trajetória de superações abriu a
primeira noite do Festival, realizado
no último mês de julho em Brasília.

Elza Soares
em show de
lançamento do
CD A Mulher
do Fim do
Mundo (em
destaque)

‘Eu percebi o racismo com
porta batendo na minha cara. Aí
você se pergunta: mas por que
bateram a porta na minha cara?
Não fiz nada. Fez, sim. Você nasceu negra’, constata a cantora no
documentário biográfico My name
is now.
O álbum ‘A Mulher do Fim do
Mundo’ tem 11 canções interpretadas pela Voz do Milênio, título que
Elza Soares ganhou da emissora
BBC.
O Programa de Incentivo à
MPB Natura Musical disponibiliza
o álbum para audição no site www.
naturamusical.com.br

O ator atuou em 125 produções na TV e no cinema e
foi o primeiro negro brasileiro
a ter uma atuação internacional de destaque.
Grande Otelo foi também Macunaíma, em filme
dirigido por Joaquim Pedro
de Andrade em 1969.
O último trabalho do
ator na TV foi no humorístico
’Escolinha do Professor Raimundo.
Grande Otelo faleceu em
1993, na França, onde seria
homenageado no Festival de
Cinema de Nantes.
Sua obra foi tema de um
doutorado desenvolvido na
Universidade de Harvard e
na USP pelo pesquisador
Luis Felipe Kojima Hirano. A
pesquisa está resenhada na
seção Teses e Dissertações
do site da APEOESP.

CAROLINA DE JESUS - “Carolina em Nós”, em cartaz no Museu
Afro Brasil, celebra a escritora
Carolina Maria de Jesus, autora
do best seller Quarto de Despejo. Idealizada pelo grupo Ilú Obá
de Min, que há dez anos ocupa
as ruas de São Paulo com atividades para promover a cultura
afro, a exposição retrata a vida
e obra da escritora em painéis,
fotos e cenários montados na
lateral do prédio. Os organizadores estão promovendo ainda
oficinas de escrita e percussão
e divulgando a reciclagem, já
que Carolina Maria também era
catadora de papel.
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O

e na Central Única dos Trabalhadores. No Inspir, ele participou no
último mês de agosto da Conferência Continental de Combate ao
Racismo no Mundo do Trabalho,
que reuniu dirigentes sindicais de
vários países.
Já o Fórum Permanente de
Educação e Diversidade Étnico-Racial de São Paulo tem, desde
o início de maio, a professora
Anatalina Lourenço na Presidência.
Ativista social premiada pela atuação contra o preconceito racial e
professora, Anatalina coordenou
os Coletivos Antiracismo Milton
Santos, da APEOESP, e Dalvani
Lélis, da CNTE.
O Fórum Permanente tem o ob-

jetivo de monitorar o cumprimento
da Lei 10.639/03, que obriga a
inclusão da temática afro no currículo oficial e também fomentar
debates sobre a questão.
A nova presidenta da entidade coordenou em 2015 o curso
promovido pela APEOESP sobre
a legislação, ‘’O Ensino da história e da Cultura Afro-Brasileira:
Um novo olhar para a escola’’.
Anatalina é formada em Ciências
Sociais, com especialização em
Educação pela Unicamp, e foi
premiada recentemente no 5º
Prêmio Sacy de Cultura Popular
Brasileira, concedido aos promotores da autêntica Cultura
Popular Brasileira.

Anchieta Júnior

s professores da rede estadual
de São Paulo têm representantes em duas das principais
entidades do Movimento Negro: o
Instituto Sindical Interamericano
pela Iguadade Racial, o Inspir, e o
Fórum Permanente de Educação
e Diversidade Étnico-Racial de São
Paulo, o Feder/SP.
Desde março, o professor Walmir Siqueira integra a Diretoria
do Inspir, Instituto fundado em
1995 com o objetivo de proporcionar informações aos dirigentes sindicais para a luta contra a
discriminação.
Formado em Letras, Walmir é
professor de Língua Portuguesa,
com atuação sindical na APEOESP

Inácio Teixeira

APEOESP no Movimento Negro

Professores
Anatalina e
Walmir em
solenidade
no Auditório
da APEOESP.
Abaixo,
presidenta
Maria Izabel
Azevedo
Noronha
durante
Encontro do
Coletivo
Anti-Racismo

Leia, veja, ouça
‘Quando duas mãos se
encontram refletem no
chão a sombra de uma
mesma cor’ - Tony Tornado,
lenda do soul brasileiro que se
apresentou na mais recente
edição do Rock in Rio, realizada
em setembro
Teatro - Os
atores Lázaro Ramos e Taís Araújo
protagonizam o
espetáculo ‘’O
Topo da Montanha“, sobre o último dia de vida do ativista Martin Luther
King, ícone da luta pelos direitos civis
dos negros nos Estados Unidos.
Em cartaz no Teatro Faap, o espetáculo é uma adaptação do texto
da norte-americana Katori Hall, que
já estreou em Londres e Nova York.
Aclamados pelo jornal inglês The
Guardian como uma versão brasileira
de Beyoncé e Jay-Z, o casal de negros
mais famoso do País recria no palco
como teria sido o dia 03 de abril de
1968 para Luther King, que fez um
discurso pacifista na defesa de uma
greve de lixeiros, apenas um dia antes
de ser assassinado. O espetáculo fica
em cartaz até o dia 13 de dezembro
no Teatro da Faap, na Rua Alagoas,
903, Pacaembu.
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TV - Estreou

em outubro na
TV Brasil a animação infantil
Guilhermina e
Candelário. A série é um dos primeiros
desenhos do gênero com protagonis-

tas negros a ser exibido na TV aberta
brasileira. Com produção colombiana,
a animação conta com 20 episódios
que retratam uma família negra. No
site da emissora, é possível até imprimir um livro colorido da animação:
www.ebc.com.br

Livros ‘História da
Beleza Negra no Brasil
– Discursos,
corpos e
práticas’, da
Editora UFSCar, foi escrito a partir das
pesquisas da autora, Amanda Batista
Braga, sobre políticas afirmativas e
sobre a questão da identidade estética
desde a época da escravidão. Amanda
analisou jornais, gravuras e fotografias
para organizar sua história, que foi
dividida em três momentos: a beleza
castigada, moralizada e multiplicada.
 O escritor Evaristo
de Miranda resgata os
anos vividos na África
no livro ‘A Geografia
da Pele’, da Editora
Record. O autor viveu
no interior do Niger,
ao sul do Deserto do
Saara, na década de
70. O título do livro faz alusão às alterações provocadas na pele pela exposição ao sol e à aridez do deserto.

Artesanato

- Para ensinar o
que é diversidade para estudantes dos primeiros
anos do Ensino Fundamental, a
professora Cristiane Jaxuka passou
a confeccionar bonecas negras e
índigenas. Nascida em Castanhal,

no Pará, com antepassados negros
e indígenas, Cristiane cursou Pedagogia em São Paulo e casou-se com
o também professor Robson Oliveira,
conhecido como rapper Robsoul. As
bonecas que ela leva para a sala de
aula refletem toda essa diversidade.
Contatos sobre a iniciativa, através
do e-mail cristianeanjoss@bol.com.br.

Blog - Re-

sistência,
identidade
e Educação são os principais temas
das blogueiras negras, um grupo de
cerca de 200 autoras articuladas com
o objetivo de aproximar questões que
cercam o Dia da Consciência Negra,
20 de novembro, e o Dia Internacional
da Não Violência Contra a Mulher, 25
de novembro.
‘É a invisibilidade que naturaliza o racismo em suas diversas modalidades’,
proclamam as blogueiras comprometidas com as lutas de gênero e raça.
Acesse www.blogueirasnegras.org

On-line - Um apli-

cativo promete agilizar
o rastreamento de haters, que espalham o
ódio e a intolerância
na Internet. A Secretaria de Direitos Humanos e a Universidade Federal do Espírito Santo lançam
em novembro o aplicativo Monitor de
Direitos Humanos, que vai acompanhar
casos de cyberbullying.
Atualmente, o crime de injúria racial é o mais investigado pela Polícia
Federal, que chega a receber 2.500
denúncias por dia de mensagens
racistas, homofóbicas e machistas.
Um dos casos mais recentes resultou
na agressão contra menores negros
de omunidades do Rio de Janeiro

que,segundo os haters, estariam indo
às praias mais badaladas da cidade
para fazer arrastão.
Por meio de filtros, a ferramenta
vai rastrear as mensagens e identificar os responsáveis, que podem ser
punidos pelo crime de intolerância.
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