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A eleição de um extremista de direita
e defensor da tortura abala os pilares da
democracia brasileira e todas as conquistas recentes. A edição 2018 do Boletim da
Consciência Negra da APEOESP chega às
escolas da rede estadual paulista em meio
à onda fascista de Jair Bolsonaro, que já fez
vítimas fatais antes mesmo das eleições.
O assassinato do músico Moa do Katendê e a omissão diante da execução
da vereadora Marielle Franco são apenas
alguns dos sinais inaceitáveis de ódio e
racismo crescentes no País. No dia 27 de
outubro, um jovem negro de apenas 23 anos
foi morto por um atirador, que atacou carreata do presidenciável Fernando Haddad
(PT). O assassino gritou o nome do capitão
Bolsonaro (PSL), após os disparos.
O homem que inspira seus seguidores a
ações tão violentas elegeu-se através de um
sistemático ataque aos direitos humanos e
promessas de garantir armamento e licença
para matar a todos os cidadãos. Uma perversa rede de mentiras também colaborou
para a lamentável vitória, que representa o
avanço de correntes políticas militaristas,
demonstrações ostensivas de desrespeito ao
processo democrático e espantoso ataque
aos direitos da população afrodescendente,
indígenas, mulheres e comunidade LGBT.
Na Educação, ataques pautados pela
ignorância contra o legado de Paulo Freire
e projetos como o Escola sem Partido, para
censurar professores em sala de aula, têm
provocado horror na comunidade escolar.
Inspirado pelo centenário de Nelson
Mandela, o Boletim da Consciência Negra
da APEOESP traz também sugestões de
aulas e dicas culturais imprescindíveis para
enfrentar e resistir, com literatura, música e
poesia. Resistir com arte; afinal, o fascismo
não nos representa!

Mundo em alerta diante
dos riscos à democracia
O escritor Marcelo Rubens Paiva na crônica
“Apesar de Você” (O Estado de S. Paulo)

O

s ataques do capitão reformado Jair
Bolsonaro à sociedade civil e a ameaça de exílio e prisão para adversários
políticos provocaram uma série de manifestos, na semana que antecedeu ao segundo
turno das eleições.
A Campanha Pelo Direito à Educação,
o Observatório da Sociedade Civil, a OAB,
CNBB, a comunidade universitária, mais
de mil juristas, magistrados e ex-ministros
e até grandes nomes do mundo acadêmico
alemão publicaram cartas de repúdio aos
discursos de ódio, insuflados pelo político
do PSL.
“Aprendemos, dolorosamente, com
a história europeia e, em especial, com a
história alemã, que a apologia da tortura e

Denuncie à Defensoria
O Observatório da Violência por
Intolerância já está funcionando no site
da Defensoria Pública de São Paulo.
Trata-se de uma Central, para receber relatos de agressões presenciais
ou virtuais, motivadas por todas as
formas de discriminação. As vítimas
receberão orientação jurídica e, nos
casos mais graves, acompanhamento.
Acesse www.defensoria.sp.def.br

da violência e o desrespeito a concidadãos
e minorias jamais serão solução para crises
econômicas e políticas”, alertam os intelectuais alemães no Manifesto publicado pelo
Deutsche Welle, no dia 22 de outubro.
Intelectuais e líderes políticos de vários
países, como o ex-presidente do Uruguai,
José Pepe Mujica, também publicaram, em
quatro idiomas, um Manifesto Internacional
contra o fascismo no Brasil.
“As posições que o candidato tem sustentado ao longo de sua vida pública e nesta
campanha eleitoral são calcadas em valores
xenófobos, racistas, misóginos e homofóbicos. O candidato de extrema-direta defende
abertamente os métodos violentos utilizados
pelas ditaduras militares, inclusive torturas e
assassinatos”, alertam os signatários deste
Manifesto Internacional.

Ameaça inaceitável
No Dia dos Professores, cerca de 3 mil
organizações não-governamentais, coletivos e
movimentos sociais nacionais e internacionais
repudiaram a afirmação do capitão reformado
de que pretende “botar um ponto final em
todos os ativismos do Brasil”.
Na carta, as entidades afirmam que a
declaração, proferida depois da divulgação
dos resultados do primeiro turno das eleições,
afronta a Constituição, que garante os direitos
de associação e assembleia.
“Trata-se de uma ameaça inaceitável à
nossa liberdade de atuação. Não será apenas a
vida de milhões de cidadãos e cidadãs ativistas e
o trabalho de 820 mil organizações que serão

Participe com a APEOESP:

Marcha da Consciência
Negra 2018
Concentração a partir
das 13h00, no vão livre
do Masp.

afetados. Será a própria democracia brasileira.
E não há democracia sem defesa de direitos”,
diz a carta divulgada no dia 15 de outubro.
O Fórum Mundial de Educação, a Central
de Movimentos Populares, o Movimento
Negro Unificado e demais entidades signatárias do documento destacam que “o
ataque às organizações da sociedade civil e
movimentos sociais é extremamente grave,
devido também ao fato incontestável de
que “foi por meio do trabalho ativista de
tantas entidades que o Brasil conquistou, por
exemplo, leis como a do combate ao racismo
e de enfrentamento à violência contra as
mulheres; políticas públicas como o seguro
desemprego e o financiamento estudantil;
programas de combate ao desmatamento e
de proteção dos animais; a Lei antifumo e a
Lei da Ficha Limpa, que nasceu da iniciativa
da sociedade civil para combater a corrupção
nas mais diferentes esferas no País.”.

SERVIÇO:
 Os Manifestos e Atas de Repúdio mencionados nesta reportagem
podem ser lidos na íntegra na seção
de Notícias do site da APEOESP.
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Luto: Moço lindo do Badauê
“Nossa história sangra junto.
Somos mil, somos milhões” – Caetano Veloso

Os grandes veículos de comunicação não destacam o que está
na imprensa internacional, como no El País, e nos jornais dos trabalhadores,
como a Rede Brasil Atual:
“Apoiador de Bolsonaro mata mestre de capoeira a facadas em Salvador”, informou
a Rede Brasil, após o primeiro turno das eleições. “Morte, ameaças e intimidação: o
discurso de Bolsonaro inflama radicais” foi a manchete que os correspondentes do jornal
espanhol El País encontraram para descrever o trágico cenário eleitoral.

“O

s vivos denunciam as mortes
pela intolerância sexista,
fascista, bolsonarista”, entoaram manifestantes em São
Paulo, Rio e outras cidades, no dia 14 de
outubro em protestos contra o assassinato
do artista baiano Moa do Katendê e outras
dezenas de ataques ocorridos no País, entre
os meses de outubro e novembro.

Amigo da vítima, Caetano Veloso
gravou uma música em protesto contra o
bárbaro crime. O fundador do Pink Floyd,
Roger Waters homenageou Mestre Moa
durante sua turnê e chorou, ao falar da
situação política do Brasil no Estádio Arena
Fonte Nova, em Salvador.
Artista de múltiplos talentos e divulgador
da cultura afro-baiana, Moa do Katendê foi

assassinado com 12 facadas pelas costas
por um seguidor do capitão Jair Bolsonaro,
no dia 7 de outubro, primeiro turno das
eleições. Conhecido internacionalmente
como Moa, Romualdo Rosário da Costa
era o “moço lindo do Badauê”, da música
‘Beleza Pura’, lançada por Caetano Veloso,
em 1979.
O artista foi umas das dezenas de vítimas da intolerância, que vem se alastrando
pelo País. Levantamento da Agência Pública
contabilizou pelo menos 50 ataques de
apoiadores do político do PSL contra
adversários, nos dias que antecederam ao
primeiro turno das eleições.
Além de músico, Moa era capoeirista,
artesão, militante do movimento negro e
foi um dos compositores do Ilê Aiyê, o
maior Bloco Afro do Carnaval baiano. Mas,
será sempre lembrado como fundador dos
afoxés Badauê e Amigos do Katendê.
Tema de músicas de Gilberto Gil,
Clara Nunes e Novos Baianos, o Afoxé
de Badauê, fundado em 1978, incorporou o espírito da negritude baiana, com o
diferencial de aceitar pessoas de todas as
etnias em suas fileiras, diferentemente dos
outros blocos afros.

Afoxés e ativismo
A diversidade e a alegria do Bloco atraíram até o cantor jamaicano Jimmi Cliff, que
chegou a desfilar no Badauê.
O assassino Paulo Sérgio Ferreira de
Santana atacou o artista pelas costas, depois de uma breve discussão política, na
qual Moa, eleitor do Professor Fernando
Haddad, afirmou: ‘Você não sabe o quanto
sofri pra ter liberdade’
Moa do Katendê morreu no local do
ataque, um bar em frente ao Dique do Tororó, um dos pontos turísticos de Salvador.
O assassino foi preso, minutos depois.

Mulher, negra, mãe e cria da favela
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Marielle Franco e Moa do Katendê são os
símbolos do Dia da Consciência Negra em 2018.

O assassinato a tiros da vereadora
carioca Marielle Franco e seu motorista
Anderson Gomes, no dia 14 de março,

segue sem solução. Quase oito meses após
a tragédia, além da única suspeita de que o
crime tenha sido político, o Brasil conheceu
um símbolo da resistência feminina negra.
A vereadora de 38 anos, moradora da Favela
da Maré, era socióloga e incansável defensora
dos direitos humanos. Poucos meses antes
de morrer, Marielle participou do filme “Vidas
Cinzas”, sobre a atual crise social, política
e econômica no Brasil. Sua dissertação de
mestrado na PUC - “UPP: A redução da
favela a três letras: uma análise da política
de segurança pública do estado do Rio de
Janeiro” - está sendo publicada em livro.
A memória da vereadora é celebrada
no mais recente clipe de Criolo, “Boca de
Lobo”, uma crônica do atual cenário político brasileiro, no espetáculo sobre a vida
de Elza Soares e também no samba enredo
que a Estação Primeira de Mangueira vai
levar à Marquês de Sapucaí, em 2019,
“História para ninar gente grande”.
Milhares de pessoas participaram de um

Ato, no Centro do Rio, sete meses após o
assassinato, no dia 14 de outubro, no qual
foram distribuídas quase duas mil placas
de rua com o nome de Marielle Franco.
O ato foi uma resposta ao ataque de dois
políticos do PSL, que destruíram uma placa
com o nome da vereadora, em Petrópolis,
durante a campanha eleitoral.

Inspiração
Ícone das mulheres negras, das periferias e da população LGBT, Marielle Franco
inspirou ainda várias outras mulheres na
luta política, como sua colega na Câmara
dos Vereadores do Rio, Talíria Petrone,
agora deputada federal, e Renata Souza,
Mônica Francisco e Dani Monteiro, que
trabalhavam como suas assessoras.
São professoras, negras, feministas e
oriundas da periferia, empenhadas na defesa
do legado das minorias. Marielle Franco que,
em vida, se definiu como “mulher, negra,
mãe e cria da favela”, tornou-se semente.

Guerra declarada
às periferias
“A polícia vai mirar na cabecinha e
… fogo!”. Com esta frase, o governador
eleito no Rio de Janeiro, Wilson Witzel
(PSC), resumiu a política de segurança
prevista para o Estado, que já tem um dos
maiores índices de letalidade do mundo.
A cidade do Rio, que tem a maior
população em áreas de favelas do Brasil, também vai conviver com drones
equipados com armas e snipers, que
são atiradores de elite, nesta guerra
declarada. Os projetos e declarações
de Witzel são repudiados por entidades
de direitos humanos, como a Anistia
Internacional.
A banalização da violência teve
mais um triste episódio, no dia 06 de
novembro, quando uma ação dos Batalhões de Operações Especiais (Bope)
e Choque nas Favelas do Complexo do
Maré deixou um saldo de cinco mortos,
entre eles duas crianças, e pelo menos
oito feridos. Uma das vítimas foi o
professor William Figueira de Oliveira,
que morreu durante a madrugada, em
um tiroteio ininterrupto de sete horas.
Em São Paulo, a situação não é muito diferente, com execuções praticadas
sob o álibi da legítima defesa. A Ouvidoria da PM acabou de concluir que quatro
adolescentes foram executados por
policiais militares na Favela do Areião,
no Jaguaré (zona oeste da capital). Os
jovens desarmados, com idade entre 15
e 17 anos, foram mortos, durante uma
abordagem no dia 06 de outubro, com
disparos nas costas.

Sugestão de aula
 A Estação Primeira de Mangueira promete contar o ‘lado B’ da
História do Brasil, em um desfile embalado pelo samba-enredo “História
para ninar gente grande”. Conheça
a composição:
Brasil, meu nego deixa eu te contar;
A história que a história não conta;
O avesso do mesmo lugar;
Na luta é que a gente se encontra.
Brasil, meu dengo a Mangueira
chegou;
Com versos que o livro apagou;
Desde 1500, tem mais invasão do
que descobrimento.
Tem sangue retinto, pisado;
Atrás do herói emoldurado.
Mulheres, tamoios, mulatos;
Eu quero o país que não tá no retrato.
Brasil, o teu nome é Dandara;
Tua cara é de Cariri;
Não veio do céu nem das mãos de
Isabel;
A liberdade é um Dragão no mar de
Aracati;
Salve os caboclos de Julho;
Quem foi de aço nos anos de chumbo;
Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles e Malês.
Mangueira, tira a poeira dos porões;
Ô, abre alas;
Pros seus heróis de barracões;
Dos Brasis que se faz um país de
Lecis, Jamelões.
São verde e rosa as multidões.

O ódio sai do armário:
seis crônicas da bárbarie
“Bolsonaro libera a
parcela fascista da
população a agir como
milicianos” – Filósofo

Vladimir Safatle em artigo
para o Jornal Folha de S. Paulo

A

defesa de grupos de extermínio e
milicianos e da liberação do porte
de armas pela família Bolsonaro
fomenta uma onda sem precedentes
de ataques ligados a posicionamentos
políticos, raça, gênero e religião. O
discurso agressivo soma-se a ações,
como o projeto de Flávio Bolsonaro
para legalização das milícias cariocas.
As consequências deste
posicionamento, que fere Convenções
Internacionais de Direitos Humanos,
são visíveis no aumento da intolerância
e completa ausência do senso crítico
de parte da população. O Boletim da
Consciência Negra reúne aqui alguns
destes episódios, que tornaram-se
perigosamente banais para os brasileiros.

 Diretora da APEOESP, em Cotia, a Professora Vanessa Gravino sofreu uma ameaça de estupro, após o primeiro turno das eleições. “Fica na
sua no segundo turno ou então saberá o que é um estupro coletivo”, disse
o motoqueiro que abordou a professora, na noite do dia 09 de outubro,
depois que ela publicou em seu perfil do Facebook apoio ao candidato
Fernando Haddad (PT) para o 2° turno. A professora de História tem uma
intensa atuação política no município, onde disputou a Prefeitura em 2016.

 Na USP, o alvo foi o Conjunto Residencial, que abriga estudantes
de baixa renda e imigrantes. Foram pichadas suásticas e frases como
“Voltem para a Bolívia”.
Os estudantes tiveram que criar comitês de segurança para cada
andar dos prédios do Conjunto.

 O servente de pedreiro
Charlione Lessa Albuquerque foi
assassinado por um atirador, que
atacou a carreata do presidenciável
Fernando Haddad (PT), em Pacaju,
na Grande Fortaleza. O jovem negro
de 23 anos acompanhava a mãe, a
sindicalista Maria Regina Lessa, na
manifestação. O assassino gritou o
nome do capitão Bolsonaro (PSL),
após os disparos, e fugiu.

 Mensagens racistas, machistas e
homofóbicas cobriram os muros de universidades públicas em todo o País, no dia 17 de
outubro. Em menos de 24 horas, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de
Uberlândia, a Universidade de São Paulo e a
Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Juiz de Fora registraram pichações com
expressões e símbolos de ódio e intolerância.
“Se Bolsonaro for eleito, é Columbine na
UNB” foi a pichação nos banheiros da Universidade de Brasília, em referência ao massacre,
que deixou 15 mortos na Columbine High
School, em 1999.

 O capitão Jair Bolsonaro também inspirou os
vândalos que atacaram a EE Conselheiro Antônio Prado,
localizada na Barra Funda. No dia 19 de outubro, a escola
amanheceu pichada com uma suástica, as letras KKK (símbolo dos racistas da Ku Klux Klan) e a expressão “mito”,
utilizada pelos eleitores do capitão.

 “Estou trabalhando” foram as últimas palavras que a advogada Valéria Lúcia dos
Santos disse antes de ser detida, algemada e arrastada por policiais militares, durante
uma audiência de conciliação em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no dia 11 de
setembro. O suposto crime da advogada negra foi apresentar um recurso a favor da
sua cliente. Semanas depois da agressão, a advogada Valéria dos Santos ganhou a ação.

Disparam assassinatos em
comunidades quilombolas

Lista tem 50
novos casos

“Ele soa como nós” – David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan, grupo que
torturava e linchava negros nos Estados Unidos, em elogio a Jair Bolsonaro.
A publicação “Racismo e violência contra quilombos no Brasil” revela que 2017 foi o ano mais violento
da última década para as comunidades quilombolas.
Houve um aumento de 350% no número de assassinatos de moradores de quilombos no Brasil, em
comparação a 2016.
As ocorrências saltaram de 4 para 18 em um
ano; com destaque para a violência de gênero, que
tem requintes de crueldade. Mulheres quilombolas,
principalmente com perfil de liderança, são vítimas
mais frequentes de torturas; 66% das mortes femininas notificadas se deram com uso de arma branca
ou com métodos de tortura. No caso dos homens,
21% dos crimes tiveram esse perfil.
A pesquisa foi lançada no último mês de setembro, em Brasília, pela Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (CONAQ) e a Terra de Direitos, em
parceria com o Coletivo de Assessoria Jurídica Joãozinho de Mangal e a Associação de Trabalhadoras e
Trabalhadores Rurais da Bahia.

Omissão
Em uma trágica coincidência, os dados foram
apresentados poucas semanas antes do Supremo

Tribunal Federal arquivar denúncia contra o capitão
Jair Bolsonaro, pelo crime de racismo. O político do
PSL foi denunciado em abril, após declarações discriminatórias contra quilombolas, indígenas, refugiados,
mulheres e homossexuais, durante palestra no Clube
Hebraica, no Rio de janeiro.
O militar defende e venda de quilombos e a
exploração mineral nas áreas indígenas, que chama
de ‘zoológicos’. “Onde tem uma terra indígena, tem
uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso
daí. […] Eu fui num quilombo, o afrodescendente
mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu
acho que nem para procriador ele serve mais. Mais
de R$ 1 bilhão por ano é gasto com eles”, disparou
Bolsonaro na palestra no Clube Hebraica.
Apesar da violência do discurso, o ministro
do STF, Alexandre de Moraes, considerou que as
declarações foram apenas “grosseiras”, mas “não
extrapolaram para um discurso de ódio”
O documento das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas já alertava que o crescimento exponencial das mortes “revela uma mudança de conjuntura
política e social que agrava o risco da manutenção
dos modos de vida e da sobrevivência dos quilombos
no País”.

A versão atualizada da lista do trabalho escravo, divulgada pelo
Ministério do Trabalho, tem 209 empresas denunciadas pela prática
do crime; 50 delas novatas no ranking sujo, anunciado no dia 10
de outubro. São empresas que foram fiscalizadas entre os anos de
2005 e 2018.
A maior marca nacional a figurar entre os empregadores é a
Via Veneto, dona da grife de luxo Brooksfield, cujas roupas eram
costuradas por bolivianos em jornadas de mais de 12 horas em uma
oficina insalubre localizada na zona leste da capital.
Uma fabricante da Coca Cola também integra o grupo; é a Spal Indústria Brasileira de Bebidas, do grupo mexicano Femsa, que tem dez
unidades para engarrafamento e 43 centros de distribuição no Brasil.
“Os caminhoneiros e ajudantes de entrega realizavam, em média, 80 horas extras por mês. Situações extremas chegavam a 140
horas extras por mês. As jornadas diárias eram de 12 e 14 horas”,
informou a fiscalização do Ministério.
Entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro de 2018, o Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho resgatou 22
trabalhadores no Maranhão. Eles atuavam na extração de carnaúba e
na construção de uma ponte para empregadores que não forneciam
sequer água potável e banheiro nos alojamentos.
Em todos os casos, são frequentes os relatos de trabalhadores
com estresse, exaustão e dificuldades para dormir e despertar.
Criada em 2003, a “lista suja”, que é uma base de dados do Ministério do Trabalho que expõe casos em que houve resgate de pessoas
em condições consideradas análogas à escravidão, pode ser consultada
no próprio site do Ministério do Trabalho: http://trabalho.gov.br
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Troféu Raça Negra é de Mano Brown
S

Divulgação - Troféu Raça Negra

ímbolo
da periferia e
da negritude
no Brasi, o
rapper Mano
Brown é o
grande ho menageado
da 16ª edição
d o Tr o f é u
Raça Negra.

Ao lado de Edi Rock, Ice Blue e KL Jay,
Pedro Paulo Soares Pereira tornou-se o
Mano dos Racionais MC’s, na década de
80. Juntos, construíram uma obra, que hoje
é patrimônio musical brasileiro, respeitada
pela crítica especializada, citada nos principais
vestibulares do País e reverenciada pelos fãs.
Entre outros raps, Mano compôs “Vida
Loka”, “Diário de um Detento” e “Negro
Drama”, que são consideradas hinos da periferia, por retratarem com precisão a rotina de
dificuldades dos moradores, especialmente os

Contra o ódio, Música, Poesia e Arte
“Negro não se mede em arrombas, se mede em batuques” – Paulinho
da Viola, em resposta à opinião do capitão Bolsonaro sobre a aparência de quilombolas.

O centenário de Nelson Mandela, celebrado na África do Sul e no mundo, é uma das inspirações de
2018. Madiba, apelido do herói, nasceu no dia 18 de julho de 1918 e passou 27 anos na prisão, antes de
derrubar o apartheid. Em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Quando morreu, em 2013, era um ícone
de resistência e luta. O Boletim da Consciência Negra reúne algumas dicas para celebrar este legado.

Cantora

Livros

Exposição

Filha de militantes
do movimento negro,
a cantora baiana Luedji
Luna é um dos grandes
destaques da nova safra da MPB. Seu primeiro álbum, “Um
corpo no Mundo” foi selecionado há
um ano pelo Prêmio Afro, que incentiva
jovens talentos negros do Brasil.
A ancestralidade afro, os orixás e a
política dão o tom do repertório de Luedji
Luna, que é também uma das fundadoras
da Palavra Preta, mostra anual que reúne
compositoras e poetas negras.

 A Editora do Brasil lança
o livro “Que Cabelo é Esse,
Bela?, da escritora Simone
Mota, que traz uma reflexão
sobre padrões de beleza,
preconceito e aceitação, a partir da história
de uma garota que sofria bullying por causa
do cabelo, até descobrir a beleza da herança
de seus ancestrais.

Está em
cartaz no Instituto Cultural Itaú uma
Ocupação
Artística em Saída do Ilê no Carnaval
homenagem de 2018, com a Oração
à trajetória do a Mandela
Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro-brasileiro.
Marco na luta contra o racismo, o Ilê
levou para as ruas de Salvador o rico
simbolismo da cultura africana.
A Ocupação ganhou um site exclusivo, com destaque para a série Caderno
de Educação, produzida pelo Projeto de
Extensão Pedagógica do Ilê Aiyê.

Espetáculo

Divulgação/Leo Aversa

Em cartaz no
Sesc Pinheiros,
“Elza” celebra a
obra da cantora, que foi considerada a
voz do milênio pela BBC. Elza Soares é
interpretada por sete atrizes, que revivem
uma trajetória, que teve fome, violência
doméstica, machismo, mas também
talento e uma aclamada carreira internacional.Com referência a outras mulheres
negras, como Marielle Franco, o musical
Elza Soares está em cartaz no Sesc Pinheiros, de quinta a domingo.

 Um dos nomes mais conhecidos do rap nacional
acaba de estrear na Literatura.
Emicida lançou “Amoras”, livro baseado no
rap “Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e
Lições de Casa”. O livro infantil da Editora
Cia das Letras traz referências aos heróis
negros e entidades religiosas de diversas

Filme
Estreou em outubro em
cinemas de todo o País “A
Última Abolição”, documentário de Alice Gomes,
que aborda temas como desigualdade
social, racismo e resistência, de forma
didática e inédita, com destaque para
a forte oposição da população escravizada, que criou quilombos, organizou
revoltas e criou suas lideranças.
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A História da África e Cultura Africana e Afro-Brasileira em livros didáticos da Educação de Jovens e Adultos é o tema da tese de doutorado que o professor Pedro de
Souza Santos acaba de defender na Faculdade de Educação da USP.
O trabalho é o destaque mais recente da seção Teses e Dissertações do site da APEOESP,. Professor de História da rede estadual desde 1995, Pedro de Souza obteve
o seu Mestrado, em 2007, com a dissertação “Cidadania e educação dos negros
através da imprensa negra em São Paulo (1915-1937).

jovens, excluídos e discriminados pela origem
social e, na maioria das vezes, pela raça.
“Suas composições tratam de assuntos polêmicos, repercutindo o cenário
da periferia das grandes cidades, sempre
carentes de assistência social por parte dos
governantes e da sociedade”, anunciaram
os organizadores do Troféu Raça Negra.
Recentemente, Mano Brown uniu-se a
outros grandes nomes do hip hop nacional
no “Rap Pela Democracia”. Ao lado de
Criolo, Emicida, Marcelo D2, Tássia Reis
e outros músicos defendeu o ativismo do
movimento: “é o grito do excluído, do oprimido, do marginal, do preto, do pobre.”.
O legado intelectual de Mano Brown
já foi tema de um doutorado na Unicamp,
resenhado na seção Teses e Dissertações
do site da APEOESP. “A Periferia Pede
Passagem: Trajetória social e Intelectual de
Mano Brown”, do sociólogo Rogério de
Souza Filho, discute a importância do movimento hip hop na transformação da vida
de milhares de jovens, a partir da história
do rapper mais famoso do Brasil.

Richnner Alan

expediente
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Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Fábio Santos de Moraes

Museu
No seu aniversário
de 14 anos, o Museu
Afro Brasil leva o Programa de Extensão e
Rede para as periferias. A ideia é desenvolver atividades com grupos que
tenham trabalho artístico relacionado às
culturas africanas e afro-brasileira, bem
como ao combate ao racismo.
Escolhido para integrar o Programa,
o Baque Atitude, grupo de Maracatu
composto majoritariamente por jovens
negros, vai se apresentar nas dependências do Museu, localizado no Parque do
Ibirapuera, em novembro.
Ainda em clima de comemoração, o
Museu Afro lançou a Coleção “Sambas
Escritos”, o catálogo da exposição “Isso é
Coisa de Preto” e o livro “Frantz Fanon: um
revolucionário particularmente negro”, além
de inaugurar uma exposição inédita dedicada à obra do escultor maranhense Hiorlando.
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