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Editorial
A edição 2018 do Boletim dedicado
ao Mês Internacional das Mulheres chega
às escolas em um momento histórico para
as pautas femininas e também relevante
para o futuro político do País.
O autoritarismo, o assédio e o machismo estão sendo desmascarados nas mais
altas esferas do poder, de Hollywood à TV
Globo. Por outro lado, as mulheres ainda
enfrentam agressões brutais, dentro dos
meios de transporte, em músicas com
apologia ao estupro e na tentativa da mais
retrógrada bancada parlamentar de crimininalizar o aborto, até em casos extremos
já previstos em lei .
Pioneira em abordar estes temas, muito antes do feminismo se tornar a palavra
da moda, a APEOESP leva aos professores
e professoras pautas que estão latentes na
sociedade, como a luta permanente contra
a violência de gênero, o direito da mulher
seguir sua trajetória, sem ser importunada
ou julgada.
Na Semana Internacional de Eliminação da Violência Contra a Mulher, em
novembro de 2017, o Sindicato reuniu, em
Conferência, ativistas de todo o Estado
para debater estes e outros assuntos. O
papel da Educação para reverter preconceitos arraigados na sociedade foi destaque
durante os debates.
Mas nem só de denúncias falam as
mulheres. O Boletim traz as novas vozes do
feminismo, como a filósofa Djamila Ribeiro
e jovens blogueiras e youtubers.
A APEOESP reafirma neste Dia Internacional da Mulher seu compromisso e sua
relevância como agente de transformação,
jogando luz sobre temas essenciais da
nossa época e disseminando o ideal de
uma Educação antirracista, feminista e
libertadora que ensine crianças e jovens a
sonhar e a construir um País melhor.
Profª Bebel
Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Conferência: Protesto
e celebração
APEOESP
agrega
movimento
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sua sexta
Conferência
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APEOESP reuniu mais de
trezentas professoras na sua
VI Conferência de Mulheres.
Sindicalistas, ativistas da Marcha Mundial de
Mulheres e de outros coletivos feministas participaram do evento, realizado em novembro
de 2017, no Auditório Florestan Fernandes.
Já na noite de abertura, a socióloga Suelaine
Carneiro e a professora Lizete Arelaro, da Faculdade de Educação da USP, discutiram “Gênero e
Educação”, tema alvo dos radicais conservadores
e apoiadores do projeto “escola sem partido”.
No Dia Internacional de Eliminação da
Violência Contra a Mulher, 25 de novembro, a
ex-ministra Eleonora Menicucci e a presidenta
da APEOESP, Maria Izabel Azevedo Noronha,
participaram do debate “A mulher como mediadora da ação transformadora da política na
sociedade contemporânea”.
A presidenta, professora Bebel, ressaltou
a importância da eleição de mulheres nas

Câmaras, Assembleias e outros espaços,
onde reivindicações específicas possam ser
debatidas e aprovadas.
Depois dos debates, as professoras e
conferencistas participaram de Ato na Praça da
República, que aconteceu simultaneamente em
centenas de cidades do Brasil e da América Latina, para denunciar a violência e o machismo.

Nas escolas
No último dia da Conferência, a violência dentro das escolas, as humilhações e o
assédio moral enfrentados por professoras
e outras profissionais no ambiente de trabalho foram o foco do debate “Caminhos
da violência contra a mulher”, apresentado
pela Secretária de Combate ao Racismo da
CNTE, Ieda Leal.
A APEOESP publica em seu site a íntegra
das propostas apresentadas pelas professoras
que participaram da Conferência.

08 de março: Dia de luta!
 Representante
de uma categoria
majoritariamente
feminina, a
APEOESP realiza
a primeira
Assembleia
do ano no Dia Internacional de Luta das
Mulheres. A partir das 15 horas do dia 08
de março, professoras e professores estarão
reunidos no vão livre do Masp.

 O Sindicato também participa da Marcha
das Mulheres, que sairá um pouco mais tarde
da Praça Oswaldo Cruz. O tema da edição
2018 do evento é “Pela vida das mulheres.
Democracia e soberania. Temer sai. Fica
aposentadoria!”

Frente de Mulheres
em defesa dos direitos
Trabalhadoras de diversas categorias
estão promovendo em todo o Estado de
São Paulo uma agenda de lutas para
denunciar os retrocessos que as mulheres
têm enfrentando nos últimos anos. No dia
24 de fevereiro, sindicatos cutistas lançaram em São Bernardo a Jornada de Luta
das Mulheres em Defesa da Democracia
e dos Direitos.
Até o dia 1° de maio, uma caravana vai
percorrer a Capital e cidades da Grande
São Paulo e Interior, com rodas de conversas, seminários e atividades culturais
sobre os direitos perdidos desde que
Michel Temer tomou a Presidência.
Em quase um ano e meio de governo
ilegítimo, Temer e sua base aprovaram
uma PEC que limita os investimentos
públicos em áreas como a da saúde,
educação e assistência social, e uma
Reforma Trabalhista que, dentre outros
pontos, faz com que mulheres grávidas
trabalhem em locais insalubres.
Há ainda a ameaça de uma reforma
previdenciária que irá impedir muitas trabalhadoras e trabalhadores de conseguirem
a aposentadoria, além de projetos extremamente conservadores, como o Estatuto
do Nascituro, que impede aborto até em
casos de estupro.
Todos esses pontos serão debatidos
durante a Jornada, que também irá discutir
a sub-representação feminina nos espaços
de poder, incentivando a participação das
mulheres nas eleições deste ano.
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Órfãos do feminicídio:
uma perda incalculável

Crédito: Facebook

O

Assassinada pelo
namorado, Simone
Lanzoni deixou três filhos

s assassinatos da escrevente Simone
Lanzoni em Sorocaba no dia 03 de
janeiro e da professora Elisabete Aparecida Ribeiro em Marília, na semana seguinte,
revelaram já nos primeiros dias de 2018, que
a violência contra a mulher e o feminicídio,
tragicamente, continuam rotineiros no Brasil.
Ambas foram assassinadas pelos namorados.
A APEOESP, a OAB e representantes de
movimentos feministas realizaram um Ato
Público em Marília, no dia 17 de janeiro, para
denunciar o assassinato da professora Elisabete, que foi esfaqueada até a morte.
No caso de Sorocaba, a escrevente foi

STF aprova

domiciliar

para grávidas
O

Supremo
Tr i b u n a l
Federal decidiu, no dia 20
de fevereiro,
transformar em
prisão domiciliar a detenção preventiva de presas gestantes,
com filhos de até 12 anos ou com deficiência. A
decisão foi tomada após dois casos que escancaram a situação precária das presas mais pobres,
sem instrução e acesso a advogados.
Grávida de nove meses, Jéssica Monteiro
foi presa no dia 10 de fevereiro, no Brás, sob
acusação de portar papelotes de maconha. A gestante entrou em trabalho de parto na delegacia,
enquanto um juiz avaliava parecer sobre o caso.
Levada a um hospital para o parto, Jéssica
retornou à cela com o filho recém-nascido,
dois dias depois, e só obteve o direito à prisão
domiciliar, depois da intervenção da OAB.
No dia 28 de janeiro, Cristiane Ferreira Pinto
foi presa , depois de furtar queijo e carne em um
supermercado de Franco da Rocha. O juiz que
decretou a prisão preventiva da mulher grávida
de nove meses e mãe de dois filhos alegou
“evidente risco à ordem pública’.
O Conselho Nacional de Justiça registrou que
622 mulheres presas estão grávidas ou são lactantes; 235 delas estão no sistema carcerário paulista.

baleada pelo namorado, José Júlio Ferreira
Cintra, que cometeu suicídio.
“Mais uma mulher foi morta por um homem covarde com uma arma na mão. Logo
ela. A mãe do Lucas e do Gustavo. E ninguém
teve a chance de se despedir”, escreveu a filha
de Simone, Beatriz Lanzoni, em um post compartilhado mais de 10 mil vezes no Facebook.
A escrevente de 46 anos era filha de uma ativa
líder sindical, a ex-dirigente da APEOESP, Abigail do
Amaral Maduro. A professora, falecida em agosto
de 2014, foi a primeira Secretaria de Assuntos
dos Aposentados do Sindicato dos Professores,
historicamente engajado na luta feminista.
“Uma das funcionárias de um restaurante
local disse que já havia presenciado desentendimentos entre eles diversas vezes e que tinha
medo. Eu também tive medo. A agressão verbal e
psicológica era feita ao vivo, diariamente, sob forma mascarada de paixão”, relatou a filha da vítima.

Já é uma epidemia
Pessoas próximas ao casal informaram
que José Júlio tinha um histórico de atitudes

de ciúmes e essa pode ter sido a causa da
tragédia, que deixou três orfãos.
Não há cálculos sobre o número de órfãos
do feminicídio no Brasil. Mas, o Mapa da Violência, elaborado a partir de dados do Ministério
da Saúde, revela que o Brasil ocupa hoje a
5ª posição no ranking de feminicídio, em um
grupo de 83 países. São 4,8 assassinatos para
cada grupo de 100 mil mulheres.
O número de estupros passa de 500
mil por ano, em todo o País. No caso dos
assassinatos, 55,3% foram cometidos no
ambiente doméstico e 33,2% dos assassinos
eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas.
A violência de gênero é considerada um
problema de saúde pública por afetar mulheres
em diversos países; no caso do Brasil, trata-se
de uma epidemia. O assassinato, como no
caso de Simone, costuma ser precedido de
agressões verbais e crises de ciúmes.
“Lembrem-se que a violência não se resume
apenas à agressão física. Agressões verbais e
agressões psicológicas (manipulação, tentativa de
diminuir a autoestima do outro, afastamento da

A apologia e o estupro
Q

uase um século depois que a filósofa Simone de Beauvoir popularizou a bandeira do
feminismo, a igualdade entre homens e mulheres ainda é um ideal longe de ser assimilado pela
sociedade, assim como o respeito pelo sexo
feminino. Uma das músicas mais ouvidas no
Brasil nas primeiras semanas de 2018 é o retrato
desta cultura de ódio e desprezo pelas mulheres.
Em uma explícita apologia ao estupro, o funk
‘surubinha de leve’, de MC Diguinho, viralizou
antes de ser retirado do Spotify, a plataforma de
música mais popular do País. Os versos, repletos
de insultos machistas, falavam de uma relação
não-consensual com uma mulher bêbada que,
para o autor, deveria ser abandonada na rua.
A música ‘louva’ um crime que faz quase
sete vítimas por dia, somente na cidade São
Paulo. Dados da Secretaria de Segurança
Pública do Estado revelam que, entre janeiro
e julho de 2017, foram notificados 1.384
estupros nas delegacias da cidade, uma média
de 197 por mês, ou 6,5 casos por dia.
Mas, os números podem ser ainda mais
assustadores, já que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima que apenas 10% das vítimas notifiquem o crime. Considerando-se esta
subnotificação, a cidade de São Paulo pode ter
sido cenário de 65 estupros por dia, no período.

As respostas ao funk de Diguinho foram imediatas e também popularizam-se rapidamente.
Uma das mais famosas veio das youtubers de
Santa Catarina, Carol e Vitória, que também
fizeram uma música para responder as ofensas.
“Abusar de mulher é crime, estupro é violência, tira as mãos de cima dela e coloca na consciência”, canta a dupla em vídeo já compartilhado
por mais de dois milhões de internautas.

No ônibus
Meses antes da polêmica musical, o Brasil
assistiu estarrecido ao caso de um homem que
ejaculou no pescoço de uma passageira dentro
de um ônibus, na Avenida Paulista.
Preso pelo ataque no dia 29 de agosto de
2017, Diego Ferreira de Novaes foi liberado dias
depois pelo juiz José Eugenio do Amaral Souza
Neto, que avaliou que “não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça”
e classificou o ato como atentado ao pudor.
Com cinco passagens policiais anteriores
por suspeitas de estupro, o homem foi detido
dias depois, por esfregar o pênis em uma
mulher, também em ônibus na Paulista.
O caso deu visibilidade a este tipo de crime
e outras mulheres começaram a denunciar os
ataques sexuais dentro de transportes públicos.

família) também machucam e destroem. A vítima
nem sempre se reconhece vítima, muito menos
compartilha seus problemas”, alertou Beatriz.
A conscientização, o debate sobre as questões de gênero e a luta para combater e punir
toda e qualquer forma de machismo têm que ser
priorizadas nas escolas, no ambiente doméstico,
nas mídias e redes sociais todos os dias.
“Se você está passando por isso ou conhece
alguém que passa ou aparenta estar em um
relacionamento abusivo, denuncie. A Delegacia
da Mulher fez um trabalho excelente com a
minha mãe, uma pena que tenha sido tarde
demais. Pela memória dela e por todas nós,
vamos resistir”, finaliza a jovem de 21 anos.

PEC 181:
crime contra as mulheres
Rogério Cavalheiro

Professoras
protestaram
contra a
criminalização
do aborto

Assunto debatido durante a VI Conferência de Mulheres da APEOESP, a
proposta que proíbe o acesso aos serviços
de interrupção de gravidez às vítimas de
estupro levou milhares de mulheres às
ruas, em 2017.
Relatores do Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas divulgaram comunicado alertando sobre
os riscos que a negação de serviços
médicos, para os casos de aborto já
previstos em lei, podem causar à saúde
física e mental das brasileiras.
A PEC 181, que criminaliza o
aborto até mesmo na gestação de
fetos anencéfalos, foi aprovada por 18
homens em uma Comissão da Câmara,
no último mês de novembro, graças
à manobra da bancada religiosa. O
voto contrário foi exatamente da única
mulher a integrar a Comissão Especial,
a deputada federal Erika Kokay (PT-DF).

Presente de grego
A proposta foi apelidada de ‘Cavalo
de Troia’, porque foi apresentada, inicialmente, como um ‘presente’, para ampliar
a licença maternidade para mães de
prematuros e, depois modificada, para
definir que a vida começa na concepção
e, por isso, mulheres estupradas ou que
gestam anencéfalos não teriam o direito
de decidir sobre a interrupção da gravidez.
Esta concepção contraria o direito ao
planejamento familiar, previsto na Constituição de 1988. “O aborto em condições
de insegurança é uma das principais
causas de morte materna no Brasil e no
mundo. Para evitá-lo, são necessárias
políticas integrais de saúde sexual e
reprodutiva, que forneçam informações,
recursos educacionais, acesso a serviços
e o acompanhamento antes, durante e
após a gravidez”, explicam os relatores da
ONU em comunicado sobre a proposta.
Para entrar em vigor, a proposta aprovada na Comissão Especial tem que ser
votada duas vezes no plenário da Câmara, e precisa de 308 votos entre os 513
deputados, antes de seguir para votação
no Senado e sanção presidencial.
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Encontro: professoras defendem
Educação contra a misoginia
A

APEOESP realiza neste dia 07 de março
um encontro com a ex-presidenta Dilma
Rousseff, a ex-ministra Eleonora Menicucci e a professora Maria Izabel Azevedo Noronha,
presidenta do Sindicato. Durante o Encontro
“Por Educação, Direitos e Democracia”, no
Clube Homs, será lançado o segundo volume
da “Enciclopédia do Golpe - O papel da mídia”.
Em pauta, a defesa do regime democrático
brasileiro, profundamente abalado pelo golpe
que derrubou a primeira mulher eleita para a
Presidência da República.
Vítima de uma conspiração, que envolveu
terrorismo econômico e requintes de misoginia
propagados pelos próprios meios de comunicação, a ex-presidenta sofreu impeachment
após uma série de malabarismos jurídicos que
conduziram o processo para um Congresso

dominado por interesses elitistas e retrógrados.
Muitos episódios deste processo, relatados na Enciclopédia que será lançada, ainda
estão presentes na memória dos brasileiros,
como a folclórica votação na Câmara dos Deputados, em abril de 2016, que teve inúmeros
lances inconstitucionais e revoltantes, como a
defesa da ditadura militar, que atingiu mulheres
como a ex-presidenta Dilma e a ex-ministra
Eleonora, que inclusive assina um capítulo
sobre misoginia no livro.

Desprezo pelos mais pobres
No prefácio da obra, a jornalista Maria
Inés Nassif, descreve o cenário imediatamente
após o golpe.
“Levamos muito pouco tempo para entender a sua extensão. Nos dias seguintes ao golpe,

os cidadãos deste país assistiram a uma sucessão
de horrores: para cada noite de sono, um dia
de pesadelo; para cada noite mal dormida, uma
manhã que revelava ao brasileiro médio mais
uma conquista perdida, menos um direito; na
esteira do circo midiático, prisões espetaculares de inocentes e shows de condenações,
com base no “convencimento” de um juiz de
primeira instância, cujo poder discricionário jamais foi questionado pelos tribunais superiores;
desprezo igualmente espetacular pelo princípio
básico de presunção de inocência; cenários de
justiçamentos; climas de catarse coletiva, minuciosamente montados, para manter uma turba
à beira da histeria, insuflada contra os governos
anteriores; construção de climas que liberaram
dessa massa apolítica, impregnada de preconceitos de classe, os piores fantasmas: o racismo,

a misoginia, a homofobia, o horror
ao pobre; e até o
fascismo.
Simultaneamente a isto, aos
poucos, e como
prêmio por serviços prestados ao golpe,
eram liberados das malhas judiciais golpistas
conhecidos e comprovadamente predadores
dos cofres públicos, exceto alguns poucos
mantidos na cadeia para fingir que a Justiça
atingia indiscriminadamente qualquer partido.”
O Encontro promovido pela APEOESP
reúne professoras que defendem o papel da
Educação na luta pela retomada do processo
democrático, que garanta direitos a todas as
parcelas da população.

Omissão criminosa

foram menosprezadas e até tratadas como
loucas e mentirosas.
Desde o ano passado, as mulheres de
Hollywood começaram a se unir no Movimento “The Silence Breakers”, que através
da hashtag #MeToo garantiu visibilidade às
denúncias de assédios e abusos sexuais, e na
campanha global #TimesUp, que popularizou-se nas redes sociais de 85 países.

Em Hollywood, atrizes revelam
omissão e rotina de assédio
“Por muito tempo, as mulheres não foram ouvidas e foram
desacreditadas quando ousaram falar a verdade para os
homens. Mas esse tempo acabou” - Atriz e apresentadora
Oprah Winfrey, no Globo de Ouro

tadora Oprah Winfrey e outras atrizes internacionalmente famosas foram à cerimônia
vestindo preto, em solidariedade a todas as
vítimas de abuso e assédio. As ‘estrelas’ chegaram à festa de premiação, realizada no dia
07 de janeiro, acompanhadas por mulheres,
ativistas das mais diversas causas.

N

Não é um sonho:
mulheres marcharam
sobre as estrelas da
fama; no destaque, a
atriz Angelina Jolie, uma
das denunciantes

ovos códigos de conduta em relação ao
mau comportamento no ambiente de trabalho entraram em discussão em todo mundo,
após o assédio institucionalizado em Hollywood
ser desmascarado por algumas das maiores divas
do cinema contemporâneo, como Angelina
Jolie, Natalie Portman e Uma Thurman.
Primeira mulher negra a receber o Globo
de Ouro pelo conjunto da obra, a apresen-

Fato inédito

O discurso feminino tornou-se mais
relevante do que os vestidos e jóias, pela
primeira vez na história de Hollywood. A
militância das atrizes foi a resposta a centenas
de casos de assédio que vieram à tona, em
outubro de 2017, com as denúncias contra
o mais poderoso de todos os produtores
cinematográficos, Harvey Weinstein.
Acusado de assédios, humilhações públicas e até estupros contra atrizes e outras
colaboradoras da indústria cinematográfica
norte-americana, Harvey usou poder e dinheiro para chantagear, abusar e calar suas
vítimas durante décadas.

Sempre protegidos pela fama, que garante
omissão e conivência, outros ícones do cinema também foram denunciados por assédio
e até pedofilia, como o diretor Woody Allen
e o galã James Franco.
O comportamento imoral, desrespeitoso
e agressivo de muitos desses homens era conhecido há tempos, mas suas vítimas sempre

Assédio não é sedução!
O limite entre paquera e assédio provocou polêmica entre feministas e mulheres
poderosas, nos Estados Unidos e Europa, com
reflexos também no Brasil.
Lideradas pela atriz Catherine Deneuve,
cem mulheres notáveis da França publicaram, no último mês de janeiro, no jornal Le
Monde, o artigo “Defendemos a Liberdade de
Importunar, Indispensável à Liberdade Sexual”.
Na resposta ao movimento internacional
contra o assédio, protagonizado pelas atrizes
americanas, o grupo de Deneuve explica que
“rejeita um feminismo que exprime ódio pelos
homens”.
Feministas e ativistas francesas foram às
ruas e aos jornais contra as autoras do artigo,
acusadas de banalizar a violência sexual e
desprezar milhões de vítimas de assédio.
“Temos direito ao respeito. Temos o direito
fundamental de não sermos insultadas, assobiadas, agredidas, estupradas. Temos o direito
fundamental de vivermos nossas vidas em

segurança. Na França, nos Estados Unidos,
no Senegal, na Tailândia ou no Brasil: este não
é o caso hoje. Em nenhum lugar”, diz a carta
aberta, publicada pela feminista Caroline de
Haas e outras ativistas francesas no site da
rede France Télévisions, dias depois do artigo
encabeçado por Catherine Deneuve.
No Brasil, a polêmica sobre os limites entre
a sedução e assédio também divide opiniões.
A escritora Danuza Leão teve que admitir que
não sabia muito bem o que é assédio, depois
de escrever em sua coluna no Jornal O Globo, “que toda mulher deve ser assediada pelo
menos três vezes por semana”.
Para a filósofa e escritora Márcia Tiburi, as
brasileiras não podem se pautar apenas por
essa discussão. “Devemos garantir que o nosso foco esteja no machismo institucionalizado,
corporativo, familiar; nas nossas relações
com a violência perpetrada”, disse a filósofa
no lançamento do seu livro “Feminismo em
Comum”.
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As vozes feministas do século XXI
“Quem perde hegemonia
diz que somos agressivas,
quando na verdade violento é
o sistema que nos silencia”,
filósofa Djamila Ribeiro.

O

documentário “Primavera das Mulheres”, exibido pelo Canal GNT,
retrata a nova geração do feminismo
brasileiro e aborda temas como o assédio, o
estupro e o aborto. Além do significado literal
de florescimento, primavera está relacionada a
transições e é, por isso, a mais perfeita tradução
para este momento do feminismo, no qual ativistas, intelectuais e youtubers, como a filósofa
Djamila Ribeiro e as blogueiras do #AgoraÉQueSãoElas, ganham manchetes e promovem
uma revolução de comportamento.

Caderno da Igualdade

“Até que a mudança se estabeleça faremos
cair galãs de novela e candidatos”, avisam as
ativistas Antonia Pellegrino e Manoela Miklos,
no artigo “O efeito dominó de Zé Mayers”,
em alusão à denúncia contra o velho galã das
telenovelas brasileiras.

O escândalo Mayer
Há quase um ano, no dia 03 de abril de
2017, a TV Globo informou, através de seus
telejornais, a suspensão do ator José Mayer,
quatro dias após a publicação da denúncia da
figurinista Su Tonani, vítima de assédio moral e

sexual por parte de Mayer, durante seu tempo
de atuação nos bastidores da emissora.
Em uma demonstração de que ninguém
mais é intocável, atrizes e funcionárias da
Globo uniram-se em defesa da figurinista, em
um movimento que garantiu até um boicote
recente ao ator, caso ele retornasse ao elenco
de alguma nova produção da emissora.
A denúncia de Su Tonani ganhou repercussão nacional após a publicação no Blog
#AgoraÉQueSãoElas, hospedado no site da
Folha de São Paulo. Idealizado por Antonia
Pellegrino, Manoela Miklos e outras ativistas,

Sugestões de leitura:
 “O Que É Lugar

de Fala? - Coleção
Feminismos Plurais da
Editora Letramentos:
Djamila Ribeiro questiona
o protagonismo masculino,
branco e heterossexual nos
espaços de debate.

 “Primavera

das Mulheres”,
documentário
dirigido por Antonia
Pellegrino e Isabel
Nascimento Silva, está disponível na

Plataforma Globosat Play.

ques para troca de livros, promove doações
e faz vídeos no YouTube com indicações de
leitura. Saiba mais no site www.ameninaque
indicalivros.com.br

O novo Caderno da Escola da Defensoria
Pública é dedicado ao tema “Igualdade de
gênero na educação e liberdade de expressão”. Entre os textos, há relatórios da ONU
e pareceres judiciais contrários à tentativa de
censura em ambiente escolar. Destaque para
o artigo “Apesar de você, amanhã há de ser
outro dia - Uma análise das consequências
da efetivação de programas como o escola
sem Partido”. O Caderno está disponível para
download no site www.defensoria.sp.def.br.

Fada dos livros

A menina que indica livros conquistou o
Prêmio Retratos da Leitura de 2017. Catarina
Bertulucci tem 11 anos e já realiza piqueni-

Rainha Jinga
Está disponível em português, para download gratuito, a obra “Njinga Mbande: Rainha
do Ndongo e do Matamba”. A publicação
digital conta a história da Rainha Jinga, uma das
lideranças mais expressivas que Angola já teve.
Jinga foi uma talentosa negociadora e diplomata, além de apresentar táticas de guerra e
espionagem importantes para resistir aos pro-

Mulheres negras
Blogs e redes sociais deram outra dimensão ao feminismo. A filósofa Djamila Ribeiro,
por exemplo, popularizou uma pauta histórica
nos movimentos sociais, que é o combate à
violência contra a mulher negra, tema que
a maioria das brasileiras sente literalmente
na pele.
De forma didática, a filósofa destaca em
palestras, entrevistas e redes sociais que o
feminicídio aumentou de forma brutal entre
as mulheres negras, em apenas uma década
(54,2% entre 2003 e 2013).
“Falta um olhar étnico racial na hora de
pensar uma política de combate à violência
contra a mulher. As mulheres que combinam
opressões ficam em um lugar mais vulnerável”,
explica Djamila, que é organizadora da Coleção Feminismos Plurais (Editora Letramento)
e autora da primeira publicação dedicada ao
“Lugar de Fala”, outra tema recorrente quando
‘as minorias’ assumem o protagonismo.

Dirigentes responsáveis:

Era uma vez
Alguns dos mais
conhecidos contos
de fada têm ganhado
releituras no cinema e na literatura. A
jornalista e escritora
Sueli Gutierrez Angles decidiu destacar o protagonismo
feminino e as etnias
brasileiras em “Era
uma vez, conto outra vez”, uma seleção que
reúne a Cinderela carvoeira, a Anita caçaonça
e o Belo e a Fera. Mais informações sobre este
projeto literário, através do e-mail da autora:
sueligutierrez@gmail.com

o blog tornou-se um importante canal de
denúncia e reflexão sobre questões referentes
ao cotidiano feminino.

Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Fábio Santos de Moraes

jetos de colonização portuguesa. A publicação,
que faz parte da série Mulheres na História da
África, da Unesco, pode ser acessada no site
http://unesdoc.unesco.org/

Saber amar!
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores em
Educação criou
uma campanha
com o objetivo
de incentivar as
relações interpessoais baseadas no
respeito à diversidade e na ética no
ambiente escolar.
Sob o tema “Saber amar é saber respeitar”, vídeos, livros e cartilhas enfocam o
combate à violência contra a mulher, o racismo, a homofobia e agressões contra pessoas
com deficiência ou ‘fora do padrão’. Acesse
http://campanhasaberamar.com.br/
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