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Resistência em 
meio à pandemia

Há três meses, a APEOESP suspendeu 
o trabalho presencial, em meio à pan-
demia do coronavírus. Neste período, 
diretores e funcionários mantiveram 
conselhos virtuais, lives e uma série 
de ações na defesa incondicional dos 
professores e em sintonia com os temas 
urgentes do momento, como a própria 
pandemia. As lives em defesa da vida 
e da democracia estão disponíveis no 
Canal da APEOESP no YouTube.

Justiça para Guilherme
O estudante 

Guilherme Silva 
Guedes, de ape-
nas 15 anos, foi 
encontrado morto 
após sequestro, 
no dia 14 de junho. O adolescente negro 
foi torturado e assassinado por policiais 
na Vila Clara, zona sul de São Paulo, o que 
provocou intensos protestos, reprimidos 
com brutalidade pela PM.

Belas Artes Drive in
Popular nos anos 50 e 60, o drive 

in voltou à cena cultural. O Belas Artes 
Drive In estreou no Memorial da América 
Latina, já com ingressos esgotados para 
as próximas semanas. A programação 
de filmes ao ar livre conta com clássicos, 
como Cinema Paradiso e O Fabuloso Des-
tino de Amélie Poulain. Os ingressos para 
os próximos meses podem ser adquiri-
dos no site do Cine Petra Belas Artes.

Covid no trabalho
A Organização Internacional do Tra-

balho  criou uma plataforma com histó-
rias sobre os impactos da pandemia na 
vida de trabalhadores. “Em Primeira Pes-
soa: Histórias da covid-19 no mundo do 
trabalho” está disponível no Portal OIT.

Museu do Isolamento
Inspirada pelo Co-

vid Art Museum, a 
artista Lu Adas criou 
o primeiro Museu do 
Isolamento do Brasil. 
Através do Instagram, 
ela reúne obras de 
artistas de diferentes linguagens, que 
refletem sobre a quarentena e outros 
temas do momento.

O EaD e a exclusão
Levantamen-

to realizado pela 
APEOESP revela 
que o ensino a 

distância reforça a desigualdade e a 
exclusão. Realizada entre maio e junho, 
a pesquisa aponta que a média de par-
ticipação de alunos da rede estadual 
paulista no ensino a distância em oito 
dias foi de apenas 27,3%. 

Um outro levantamento do Comitê 
Gestor da Internet explica a baixa ade-
são: segundo a Pesquisa TIC Educação, 
quase 40% dos alunos de escolas públi-
cas do Brasil não têm computador ou 
tablet.

Os famosos na 
luta antirracismo

Depois que o 
humorista Paulo 
Gustavo cedeu seu 
perfil no Instagram 
para a filósofa Dja-
mila Ribeiro, em 
uma iniciativa inédita, o debate pela 
igualdade racial amplificou-se em uma 
proporção nunca vista no Brasil. Os ato-
res Fábio Assunção, Ingrid Guimarães, 
Débora Secco e outros convidaram 
intelectuais e ativistas negros para falar 
sobre o racismo brasileiro para seus 
milhares de seguidores.

“A Arte da Quarentena para 
Principiantes” esclarece conceitos 
que tornaram-se rotineiros nos 
últimos meses, como a necropolítica 
e o negacionismo. O livro do 
psicanalista Christian Dunker 
acaba de ser lançado pela Editora 
Boitempo.

Destaque ainda para o sucesso da 
nova tradução de “Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”, nos 
Estados Unidos. A versão em inglês 
do clássico de Machado de Assis 
esgotou-se na Amazon, apenas 
um dia após seu lançamento, em 
meio aos protestos globais contra o 
racismo, responsável por exemplo, 
pelo embranquecimento do escritor 
nos livros escolares. Este é, aliás, um 
dos temas de “Machado de Assis 
Afrodescendente”, que o professor 
de literatura Eduardo de Assis 
Duarte publicou pela Editora Malê.


