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Veja ainda nesta edição:

A edição 2019 deste Boletim da 
Consciência Negra é marcada por uma 
triste constatação: em pleno século XXI, 
o Brasil regrediu a um estágio que exige 
da sociedade civil uma luta em defesa 
de princípios básicos, como a democra-
cia e o respeito à Constituição Federal.

Infelizmente, há uma escalada de 
intolerância e violência, instituciona-
lizadas contra grupos historicamente 
oprimidos, como a população negra, 
e também contra movimentos sociais 
e políticas públicas.

Isto não ocorre apenas no âmbito 
federal. No primeiro semestre da ges-
tão do Governador João Dória, a polícia 
paulista foi responsável por uma em 
cada três mortes violentas no Estado 
de São Paulo.

As convenções internacionais, os 
direitos humanos e a vida da população 
negra e periférica parecem não ter ne-
nhuma importância para aqueles que 
dominam o atual cenário político do País.

No primeiro Dia da Consciência 
Negra celebrado sob o governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), o Boletim da APEOESP 
faz uma retrospectiva das tragédias 
provocadas pela cultura miliciana de 
massacre às minorias, mas esta edição 
2019 traz também informações que 
revelam que, apesar da selvageria da 
maioria de seus governantes, o Brasil 
continua lindo, pulsante e combativo.

Baco Exu do Blues, um rapper baia-
no de apenas 23 anos, é o primeiro mú-
sico brasileiro a ganhar o Leão de Ouro 
em Cannes. O musical ‘’A Cor Púrpura” 
vai estrear em São Paulo.

A APEOESP dá visibilidade a estes 
talentos e defende que a Educação, a 
Arte, a Cultura e a Ciência, tão comba-
tidas neste governo, são as armas mais 
fortes na luta contra o obscurantismo 
que ameaça nossos sonhos. 

No mês que marcou os 18 meses da 
execução da vereadora Marielle Franco 

(assassinada em 14 de março de 2018), 
organizações nacionais e internacionais 
lançaram o “Programa de Aceleração do 
Desenvolvimento de Lideranças Femininas 
Negras: Marielle Franco”. O Programa do 
Fundo Baobá irá distribuir bolsas em dinhei-
ro e investir na formação de mulheres negras 
em todas as regiões do País.

A boa notícia foi anunciada em meio à 
impunidade que ronda o bárbaro crime. En-
quanto “Quem matou Marielle?“ tornou-se 
um grito de protesto, parentes de suspeitos do 
assassinato da vereadora ganharam até pas-
saporte diplomático do Governo Bolsonaro. 

O documento, que deveria ser concedido 
somente para pessoas que representam o País, 
foi liberado para o filho e a esposa do deputado 
federal Chiquinho Brazão (Avante/RJ), irmão de 
Domingos Inácio Brazão, suspeito de ser um 
dos mandantes do crime e também acusado 

 Seguindo a tradição de homenagear 
educadores e ativistas, a APEOESP ba-
tizou com o nome de Marielle Franco 
o XXVI Congresso e sua VII Conferência 
Estadual de Educação.

 A exemplo de Paris, que batizou um 
jardim em homenagem a Marielle Fran-
co, Lisboa terá uma rua com o nome da 
ativista. A Câmara Municipal da capital 
portuguesa aprovou por unanimidade a 
proposta. Lisboa já conta com um mural 
em homenagem à brasileira.
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CUT: Diretora da APEOESP 
é eleita para Antirracismo

de utilizar sua função, de Conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
para obstruir as investigações.

A trajetória política da família do suspei-
to foi construída em um redudo miliciano, 
Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de 
Janeiro. O local já foi endereço de Fabrício 
Queiroz, o ex-assessor e motorista de Flávio 
Bolsonaro, envolvido em escândalos na 
Assembleia Legislativa do Rio. 

Outro miliciano próximo ao grupo e 
também acusado de envolvimento no caso 
Marielle, o ex-sargento da PM Ronnie Lessa 
é vizinho do presidente, em um condomínio 
localizado na Barra da Tijuca.

Entrevistado pela TV norte-americana 
Fox News, Bolsonaro, mais uma vez, cul-
pou a mídia pela associação do seu nome 
ao crime. A emissora explicou aos seus 
telespectadores sobre as acusações que o 
presidente  brasileiro enfrenta em relação a 
ligações com os suspeitos do crime.

Notória ativista do feminismo negro, 
a professora Anatalina Lourenço foi 
eleita para assumir a Secretaria de 
Combate ao Racismo da CUT Nacional. 

A eleição ocorreu durante o 13º Congresso 
da Central,  em outubro, e é mais um capítulo 
de uma premiada trajetória da professora e 
também das ações e lutas desenvolvidas pelo 
Coletivo Antirracismo da APEOESP, da qual é 
uma das dirigentes. 

Anatalina assumiu a Presidência do Fó-
rum Permanente de Educação e Diversidade 
Étnico-Racial de São Paulo em 2015, ano 
em que também ganhou o 5º  Prêmio Sacy 
de Cultura Popular Brasileira, concedido 
aos formadores de opinião que divulgam a 
autêntica cultura popular do País. 

Presidenta da APEOESP, Prof. Bebel, e Anatalina 
Lourenço, Secretária de Combate ao Racismo 
da CUT, participam de Congresso da Central 

que elegeu o metalúrgico Sérgio Nobre 
como presidente até 2023. 

Em 2017, a professora foi uma das ga-
nhadoras do 8º Prêmio Carolina Maria de 
Jesus, que anualmente destaca o trabalho 
das ativistas do feminismo negro. 

Quando ainda coordenava o Coletivo 
Dalvani Lélis da CNTE, em 2011, foi uma das 
20 sindicalistas homenageadas com o Troféu 
João Cândido, graças a sua atuação na luta 
contra a discriminação racial. 

Mas, entre tantos troféus, um dos que 
mais orgulha a professora, formada em Ciên-
cias Sociais pela Unesp, é o Prêmio Carrano 
de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos. 
Anatalina foi uma das vencedoras em 2016. 
O Professor Ariovaldo de Camargo, dirigente 
da APEOESP, também foi eleito pelo CONCUT 
para a Direção Nacional da Central.

Marielle Franco: a pergunta 
que a Justiça não responde

13º CONCUT reconhece luta da APEOESP e elege 
professora para Secretaria de Combate ao Racismo  



Boletim da 
Consciência 

Negra

Nov./2019

2

O Atlas da Violência 2019 revela que o 
Brasil contabiliza o dobro de homicí-
dios registrados no Iraque e em outros 

países afetados por guerras civis. Negros, 
moradores da periferia, mulheres e a 
população LGBT têm chances maiores de 
ingressarem nesta alarmante estatística. 
Em 2017, último ano apurado pelo Atlas, 
o Brasil registrou 65.602 homicídios. 

Estas estatísticas têm rostos e histó-
rias, como de Ágatha Félix e Evaldo dos 
Santos Rosa, que nunca se encontraram, 
mas tiveram seus destinos unidos em 
2019 pela tragédia e pelas semelhanças: 
moradores da periferia, negros, inocen-
tes fuzilados em ações militares.

Os sonhos da estudante Ágatha Félix, 
de apenas 8 anos de idade, foram inter-
rompidos no dia 20 de setembro, durante 
uma ação policial no Morro do Alemão, no 
Rio de Janeiro. A garota, que estava dentro 
de uma kombi, levou um tiro nas costas.

De acordo com a Plataforma Fogo 
Cruzado, Ágatha foi a 20ª criança baleada 
este ano no Rio e a 5ª que não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Banho de sangue racista
Movimentos sociais e ONGs denun-

ciaram, ao Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU, o banho de sangue racista 
desencadeado pelo governador Wilson 
Witzel (PSC/RJ).

Em resposta, a ONU questionou o uso 
abusivo da força contra comunidades po-

No Brasil pós-golpe, políticos 
exterminam o futuro dos mais pobres

“Se nós, homens, fôssemos sinceros, deveríamos 
aceitar que criamos para as mulheres e os negros 

um mundo de excluídos.” Jornalista Juan Arias

bres dos subúrbios cariocas, destacando 
que a maior parte das vítimas são jovens 
negros das favelas.

Outro caso de repercussão inter-
nacional aconteceu no dia 07 de abril, 
quando o músico Evaldo Rosa dos Santos 
foi assassinado, em uma ação do Exército, 
que disparou mais de 80 tiros contra o 
carro da família, que estava a caminho 
de um chá de bebê. O catador Luciano 
Macedo, que tentou socorrê-los, tam-
bém foi atingido e morreu 11 dias depois. 

O presidente Jair Bolsonaro classi-
ficou a tragédia como um incidente e, 
mesmo diante de todas as evidências, 

atacou com uma fake news e disse que 
o Exército não matou ninguém.

Bolsodoria
Em São Paulo, a criminalização seletiva, 

que escolhe cor e classe social, também é 
brutal. A polícia paulista foi responsável por 
31% do total de mortes violentas ocorridas 
no primeiro semestre no Estado.

Com a chegada de João Dória, ao 
Palácio dos Bandeirantes, a PM passou 
a matar duas pessoas por dia, em média.

‘‘Até a eleição, o tucano fazia ques-
tão de se associar à imagem do então 
candidato à presidência Jair Bolsonaro, 

A APEOESP realizou no último mês de 
agosto o Seminário “Vidas Negras e 

Indígenas Importam”. Durante dois dias, 
especialistas em Educação, sindicalistas 
e escritores falaram sobre a abordagem 
e enfrentamento da discriminação e do 
racismo no ambiente escolar. 

O genocídio da população negra e 
indígena com recorte de gênero e juven-
tude, que foi tema de um dos debates 
do Seminário, abordou uma questão 
extremamente urgente e sensível aos 
professores, que é o extermínio da ju-
ventude periférica.

Adolescentes são alvo
 Levantamento apresentado durante 

o lançamento do Comitê de Prevenção 
a Homicídios na Adolescência, em se-
tembro, revela que adolescentes negros 
e do sexo masculino são as principais 
vítimas de mortes violentas no Estado 
de São Paulo. 

Segundo a pesquisa, embora não 
seja maioria numérica da população, um 
adolescente de 15 a 19 anos têm 85% 
mais chances de ser assassinado do que 
um adulto de 30 anos. Trata-se de uma 
realidade vivenciada pelos professores 
que lecionam nas periferias.

Abertura Literária
O Seminário da APEOESP reuniu 

vários professores escritores, que parti-
ciparam de uma abertura literária. Carlos 
Henrique de Oliveira, ativista no Coletivo 
Loka de Efavirenz, conhecido pelo tra-
balho junto aos jovens portadores de 
HIV/Aids, foi um dos que estiveram no 
Auditório da APEOESP. 

Coordenadora da Livraria Quilombho-
je, que edita os Cadernos Negros, a jor-
nalista Esmeralda Ribeiro lançou durante 

o Seminário da APEOESP a 40ª edição 
dos Cadernos Negros. A Coletânea, que 
surgiu em 1978, reúne vários gêneros 
literários produzidos por autores negros.

Durante o evento, também foi lança-
do “O Tradição dos Orixás - Valores Civi-
lizatórios Afrocentrados“, de Edlaine de 
Campos Gomes e Luís Cláudio de Oliveira, 
professor de Sociologia na Rede Pública 
do Rio de Janeiro e da Faculdade de 
Educação da UERJ, que esteve presente 
na Abertura Literária.

Completaram o debate, o jornalista e 
escritor Maurício Pestana e o professor 
da Universidade Federal do ABC, Ramatis 
Jacino. Autor de ”Desigualdfade Racial no 
Brasil - Causas e Consequências“, Ramatis 
destacou o compromisso histórico da 
APEOESP na promoção da pluralidade.

“O Sindicato leva as discussões do 
nosso povo para toda a sociedade e 
oferece aos professores ferramentas 
para ampliar as discussões em sala de 
aula, com muito  conteúdo e reflexão. O 
Seminário sobre as Vidas Negras é um 
marco no movimento sindical“, avalia o 
professor/escritor.

Seminário Vidas Negras e Indígenas importam!

Escritores fazem Abertura Literária durante 
Seminário da APEOESP
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dizendo que a polícia mandaria os cri-
minosos para o cemitério. Agora, ainda 
que ele prefira se afastar do personagem 
Bolsodoria, os números mostram que ele 
seguiu à risca a cartilha bolsonarista”, 
analisa A Ponte, referência em Direitos 
Humanos e Segurança Pública.

Coronel reformado da PM paulista, 
Adilson Paes de Barros, admitiu na re-
portagem ‘‘Rota do interior criada por 
Doria mata dez em 5 dias“, que há uma 
mensagem aberta por parte do gover-
nador. “Não é de hoje que estão falando 
de ‘padrão Rota’ de policiamento. Na 
verdade, é passar mensagem de que 
se pode matar, que polícia presente na 
rua significa polícia que mata. Foi usado 
durante a campanha do Bolsodoria, ele 
usou isso muito”, analisa o coronel duran-
te entrevista ao repórter Arthur Stabile.

A performance “Mil litros de preto - O largo está cheio” contou com o Coletivo 
Mães de Maio para denunciar os homicídios policiais. Baldes foram etiquetados com 

os nomes das vítimas e uma piscina vermelha ‘transbordou’.

Governo foge da 
Human Rights
Sintomaticamente, o presiden-

te-capitão Bolsonaro, seu ministro 
Sérgio Moro e Wilson Witzel, 
governador do Rio, recusaram-
-se a receber a Human Rights 
Watch. Pela primeira vez em sua 
história, a entidade de defesa 
dos direitos humanos, presente 
em mais de 90 países, trouxe 
todo o seu Conselho ao Brasil.  
Entre os dias 14 e 17 de outubro, 
os conselheiros da Human Righs 
Watch tentaram falar com as au-
toridades brasileiras sobre temas 
como o aumento da letalidade 
policial e a deterioração dos direi-
tos dos afrodescendentes, pessoas 
LGBTs e povos indígenas, entre 
outros grupos.

O chamado pacote “anticrime” 
de Moro é motivo de grande preo-
cupação para os especialistas. O mi-
nistro defende a redução ou isenção 
da pena de policiais que matam em 
serviço, caso eles atribuam o uso 
letal da força a “escusável medo, 
surpresa ou violenta emoção”. 

Na prática, o que o ministro de 
Bolsonaro chama de “excludente 
de ilicitude” é uma licença para 
matar. “A pessoa eleita não tem 
liberdade para violar os direitos hu-
manos. O governo não está acima 
da lei. É assim que um líder se torna 
um ditador, é assim que governos 
autoritários aparecem”, avalia o 
diretor-executivo da Human Rights 
Watch, o advogado e ex-procurador 
Kenneth Roth.

Re
na

n 
O

m
ur

a/
Po

nt
e 

Jo
rn

al
is

m
o



Boletim da 
Consciência 

Negra

Nov./2019

3

A banalidade do mal: tortura é 
divulgada nas redes sociais

 O gesto da arma foi repetido à exaustão já 
durante a campanha eleitoral

Aligação entre o preconceito de hoje e 
a escravidão de ontem nunca foi tão 
óbvia quanto no Brasil contaminado 

por ideais fascistas. Em uma breve retros-
pectiva sobre estes  primeiros meses sob 
os Governos de Jair Bolsonaro, João Doria 
(SP) e Wilson Witzel (RJ), o desrespeito 
completo à civilidade impressiona.

O Brasil presenciou nos últimos me-
ses uma escalada de episódios de tortura 
e até morte em supermercados, invasão 
e profanação de terreiros e outros espa-
ços religiosos e a prisão sem julgamento 
de ativistas sociais.

Extra da Barra
Pedro Henrique Gonzaga tinha 19 

anos, quando foi morto por asfixia por 
um segurança do Supermercado Extra da 
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O rapaz 

negro teve um surto no supermercado. 
Para contê-lo, o segurança o imobilizou 
violentamente, mesmo diante do deses-
pero da mãe e de outros clientes, que avi-
saram quando ele já estava desacordado. 

Ricoy da Vila Missionária
No último mês de julho, um jovem 

negro foi amordaçado e chicoteado no 
depósito do Supermercado Ricoy da 
Vila Missionária, periferia da zona sul 
paulista. A banalização da prática da 
tortura é tão explicíta que a cena foi 
gravada pelos próprios seguranças que 
agrediram o rapaz.

A repercussão do caso revelou o ta-
manho da covardia: analfabeto, o garoto, 
acusado de ter furtado um chocolate, é 
órfão de pai e estava morando na rua. 

Pão de Acuçar do Jabaquara
O caso Ricoy trouxe outros episódios 

desconhecidos à tona. No dia 11 de feve-
reiro, um jovem de 16 anos foi agredido 
por três seguranças do Supermercado 
Pão de Açucar do Jabaquara. Além do 
espancamento, ele foi atingido por um 
disparo de arma de pressão. O crime: 
abriu e comeu um chocolate sem pagar.

Extra do Morumbi
Em setembro, foi divulgada nas redes 

sociais a gravação de um crime que teria 
ocorrido em 2017 no Supermercado Ex-

Ícone do movimento negro internacional, Angela 
Davis já foi considerada uma das fugitivas mais perigo-
sas do FBI (sistema de inteligência americano). Em São 
Paulo, para lançar sua autobiografia, a ex-Pantera Negra 
destacou que a morte do ativista Michael Brown pelas 
mãos da polícia norte-americana insuflou o movimento 
negro a gigantescas manifestações de rua.

A Editora Boitempo que lançou a edição brasileira da 
autobiografia de Angela Davis também está lançando 
“Pensamento feminista negro: conhecimento, consci-
ência e a política do empoderamento”, de Patricia Hill 
Collins, outra estrela do feminismo negro. 

Angela Davis e Patrícia Hill Collins participaram do 
Seminário Democracia em Colapso, que reuniu em São 
Paulo intelectuais do Brasil e do mundo, em debates 
sobre Educação, autoritarismo e perseguições políticas.

Bonde de Jesus 

Sugestão de Leitura:

A intolerância religiosa, historicamente sofrida pelos seguidores dos cultos 
de  matriz africana no Brasil, ganharam um novo componente, que é o ataque 
de grupos criminosos organizados.

A cúpula de algumas facções converteu-se a cultos neopentecostais, que 
pregam a exclusão dos terreiros. No Rio de Janeiro, um grupo autodenominado 
Bonde de Jesus passou a ditar regras nos terreiros da Baixada Fluminense e até 
a invadi-los, destruindo imagens e oferendas.

Vizinho de uma Igreja Evangélica em Campinas, o Terreiro da Vó Benedita 
foi apedrejado no último mês de maio. 

“Colocam em prática o que aprenderam na Igreja. Mesmo no caso dos trafi-
cantes, destruir terreiros não é parte do negócio e sim reflexo do aprendizado”, 
analisa o ex-pastor Fábio Marton, autor do livro “Ímpio - o Evangelho de um ateu”. 

Vitória contra os intolerantes
Cumprindo uma decisão judicial, a Record News exibiu, entre os meses 

de julho e setembro deste ano, quatro programas sobre as religiões de matriz 
afro-brasileira. Depois de 15 anos de batalha judicial, o Centro de Estudo das 
Relações de Trabalho e da Desigualdade (Ceert) e o Instituto Nacional de Tradição 
e Cultura Afro-Brasileira (Itecab) garantiram o direito de resposta ao Programa 
“Mistérios” e ao quadro “sessão do descarrego”, veiculadas pela Rede Record.

O Ministério Público Federal concordou, em ação civil pública, que as emis-
soras mantidas pela Igreja Universal do Reino de Deus incorreram em prática 
criminosa, com sucessivas ofensas ao candomblé e à umbanda, através de suas 
concessões públicas de televisão.

A Constituição do Brasil registra, no seu artigo 5º, o direito à liberdade de 
crença e sendo o Estado laico, há a obrigação de garantir esta liberdade a todos 
os cidadãos.

tra do Morumbi. Um homem amordaça-
do, com a calça abaixada, foi submetido a 
uma sessão de choques por seguranças 
que o teriam flagrado roubando um pe-
daço de carne. 

Todos os casos revelam métodos e 
práticas recorrentes: são seguranças de 
empresas terceirizadas, que agridem 
pessoas pobres, negras e, muitas vezes, 
em situação de miséria absoluta.

Ao lado da mãe, Preta Ferreira recebeu Angela Davis.
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Davis defende liberdade 
de Lula e Preta  

Militantes dos movimentos de luta e moradia de São Paulo, Janice 
Ferreira da Silva, a Preta Ferreira, e Edinalva Franco ficaram mais de cem 
dias presas, sem julgamento. Acusadas de extorsão, eles foram detidas 
no dia 24 de junho na Penitenciária de Santana.

Preta e Edinalva são líderes do MSTC - Movimento dos Sem Teto do 
Centro - e, como outros ativistas sociais são vítimas frequentes da política 
de criminalização dos movimentos sociais. 

“São mulheres de famílias pobres, nordestinas e negras, nesta so-
ciedade patriarcal, machista, racista e marcada pelas mais profundas 
desigualdades. E conseguiram vencer tantos preconceitos, completaram 
cursos superiores e consideram a luta uma obrigação social“, relata a 
socióloga Maria Victoria de Mesquita Benevides, membro da Comissão 
Arns, que visitou a Penitenciária no dia 04 de outubro. 

Ao deixar a Penitenciária no dia 10 de outubro, Preta Ferreira, que é 
atriz e cantora, reafirmou sua inocência. Em prisão domiciliar, ela recebeu 
a escritora e ativista norte-americana Angela Davis, que também esteve 
presa no início dos anos setenta por crimes que jamais cometeu.

A escritora disse saber que Preta havia sido presa injustamente. Angela 
Davis também defendeu enfaticamente a liberdade do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o legado da vereadora Marielle Franco.  
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Educação e Cultura são
as armas mais fortes

Pioneiro no ensino técnico aeronáutico 
no País, o Professor José Gonçalves dos 

Santos, falecido há cerca de dois anos, 
pode tornar-se o primeiro negro a ter 
seu nome em um aeroporto brasileiro.

Professores e escolas do litoral pau-
lista estão promovendo uma campanha 
para que o futuro Aeroporto Metropoli-
tano de Guarujá tenha o nome do educa-
dor, que transformou a vida de centenas 
de jovens, na Baixada Santista. 

Coordenador de um Curso Técnico de 
Manutenção de Aeronaves, José Gonçal-
ves começou sua trajetória, no Distrito de 
Vicente de Carvalho, na Escola Estadual 
Ala 435, que depois foi renomeada de 
Marechal do Ar Eduardo Gomes. 

Hoje, o curso curso encontra-se ETEC 
Santos Dumont, de Guarujá; escola que 
oferece ainda outras 13 opções aos es-
tudantes. Mas, foram muitos impasses, 
para garantir o seu  funcionamento.

“O curso chegou a ser fechado, em 
meados de 2003, por determinação do 
Estado. Foi a dedicação de José Gonçal-
ves e outros professores, pais e alunos 
que garantiu que a manutenção de 
aeronaves fosse acolhida pelo Centro 
Paula Souza”, conta o filho Luiz André 
Gonçalves. O curso conta hoje com uma 
frota de seis aeronaves, doadas por em-
presas aéreas e pela FAB.

Aeroporto de 
Guarujá poderá
ter nome de 
educador negro

Eleito Educador do Ano em 2018, o 
professor José Marcos Couto Júnior 
inspirou-se em uma música de Chico 

Buarque, para desenvolver um projeto 
pedagógico que fala de personalidades 
históricas pouco citadas, como João 
Cândido, o Almirante Negro que liderou a 
Revolta da Chibata, e a escritora Carolina 
Maria de Jesus.

A partir da visão que os mais ricos 
têm dos moradores das comunidades 

periféricas, a canção “Caravanas” deu 
suporte ao Projeto “As Caravanas: 
Limites da Visibilidade“, realizado em 
parceria com a professora Ana Beatriz 
Ramos de Souza.

Além de modificar a vida dos estu-
dantes da EM Áttila Nunes, de Realengo, 
subúrbio carioca, o projeto garantiu aos 
docentes o Prêmio Educador Nota 10.

A música é uma crônica sobre as 
desigualdades sociais e os reflexos da es-
cravidão no Brasil, como a invisibilidade 
periférica e as dificuldade de inserção do 
negro na sociedade.

O encontro entre os professores do 
Realengo e o mais cultuado compositor 
da Língua Portuguesa levou os alunos dos 
8º e 9º anos a conhecer outros territórios 
e culturas, aprimorou a escrita do grupo 

e elevou a autoestima, a ponto deles 
lançarem um livro inspirado no projeto, 
“Que sejam Lidos! Que sejam Vistos!“.

Escola Carolina 
Os excluídos também são protago-

nistas na fictícia Escola Estadual Carolina 
Maria de Jesus. Na realidade, um prédio 
escolar abandonado há 10 anos em São 
Paulo é o cenário da série “Segunda Cha-
mada”, que estreou no dia 08 de outubro.

Protagonizada pela professora Lúcia, 
interpretada pela atriz Débora Bloch e 
um grupo de alunos e educadores do 
Ensino de Jovens e Adultos, a série é con-
siderada uma espécie de ‘Sob Pressão’ 
da Educação, em referência ao seriado  
que aborda os dramas médicos em um 
hospital público.

Música de Chico Buarque inspirou projeto 
pedagógico premiado sobre periferias

“A Educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo.”
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Nelson Mandela, o Madiba, pai da moderna nação 
sul-africana e líder da luta contra o apartheid
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Veja aqui outras dicas para ensinar, comemorar e protestar no Dia da Consciência Negra

Música - Baco Exu do Blues é o primeiro músico brasileiro a ganhar o Leão de Ouro em Cannes. O rapper baiano de apenas 23 anos superou a diva pop Beyoncé na categoria “Entertainment for Music” do Grand Prix do Cannes Lions, com o seu clipe “Bluesman”, que retrata a música e a literatura periférica do Brasil…

Teatro - A versão brasileira do musical 

“A Cor Púrpura” estreia em São Paulo, no 

Theatro Net, no dia 06 de dezembro. Ba-

seado no premiado livro de Alice Walker, 

vencedor do Prêmio Pulitzer, e no filme 

de Steven Spielberg, que deu fama inter-

nacional às atrizes Whoopi Goldberg e 

Oprah Winfrey, o musical conta a história 

de Celie, uma mulher negra e oprimida.

Atualmente em cartaz no Rio de 

Janeiro, a versão brasileira é uma super-

produção com 18 atores e oito músicos, 

que interpretam as 30 canções que em-

balam o processo de dor, luta e redenção 

de Celle. 

Livros - - As canções de Martinho da Vila e Bezerra 
da Silva inspiraram coletâneas de contos, lançadas 
pela Funarte. “Conta Forte, Conta Alto” traz 28 
contos criados a partir da releitura de canções de 
Martinho da Vila. Já “90 Anos de Malandragem” 
reúne 25 narrativas baseadas no repertório de 
Bezerra da Silva. Os textos, repletos de referências 
aos personagens e frases do rico repertório dos 
sambistas, foram selecionados pelos curadores da 
Festa Literária das Periferias, a FLUP. .

TV - O racismo, o tribalismo e o ódio religioso, que já levaram a humanidade a genocídios, costumam ser fomentados por interesses políticos. Não raras vezes, o mal é praticado em nome de Deus e do Bem. Estas são algumas das constatações da série “Por que Odiamos?“, exibida no Brasil pelo Canal Discovery e pela TV Cultura. A série de seis episódios foi produzida pelo cineasta Steven Spielberg, ele próprio vítima de antisemitismo, durante sua vida escolar.

Cinema - “É este 
o filme que não 
consegue estrear 
no Brasil. É esta a 
história que não 
querem que seja 
conhecida.”. Assim, 
o escritor Mário 

Magalhães, autor da biografia do 
ativista Carlos Marighella, anunciou 
o cancelamento da estreia nacional 
do filme inspirado no seu livro e que 
garantiu a Seu Jorge o Prêmio de 
Melhor Ator, no Bari International 
Film Festival, na Itália. Dirigido por 
Wagner Moura, Marighella estrearia 
no Brasil neste Dia da Consciência 
Negra, 20 de novembro.


