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Em memória 
dos 200 mil

“Sei que uma dor assim pungente, 
não há de ser inutilmente…”. Os versos 
de “O Bêbado e o Equilibrista”, lançada 
em 1979 como o “Hino no Anistia”, foram 
tristemente atualizados em 2020, com a 
catástrofe da pandemia. O Memorial de 
Professores Vítimas da Covid-19, que a 
APEOESP criou em seu site, e os Bosques 
da Memória registram as vidas atrás das 
estatísticas do coronavírus, que já matou 
mais de 200 mil brasileiros. No último 
dia 06, uma das vítimas foi o professor 
Marcos Roberto Mateus, militante da 
APEOESP que lecionava na EE Professor 
Orlando França de Carvalho, em Be-
bedouro. Veja reportagem na próxima 
edição do Jornal da APEOESP.

Arte sem moderação
2021 chega pro-

longando o terrível 
ano de 2020. Lives 
musicais, filmes, per-
formances artísticas 
virtuais e livros con-

tinuam sendo o remédio para amenizar 
as dores do isolamento, do luto e das 
incertezas. A professora Ângela Ferreira 
é um exemplo; ela é uma das escritoras 
da  coletânea “Ecos do Nordeste”, que a 
Editora In-Finita lançou simultaneamen-
te no Brasil e em Portugal, no último mês 
de dezembro.

Vidas negras do Brasil
A fachada do 

Museu Afro ga-
nhou, nos últimos 
dias de 2020, mu-
rais de grafiteiros 
renomados em homenagem às vítimas 
recentes da violência racial no Brasil, 
como o artista Wellington Benfati, o 
NegoVila. O Projeto “Vidas Negras do 
Brasil” pode ser visto por todos que 
visitam o Parque do Ibirapuera.

As pessoas não 
morrem, ficam 

encantadas
A frase do escri-

tor Guimarães Rosa 
parece ter sido es-
crita para Antônio 
Luiz Marchioni, o 
Padre Ticão. Faleci-
do no primeiro dia 
de 2021, o padre da 
Zona Leste deixou um legado gigantesco, 
na luta por educação, saúde e redução 
da brutal desigualdade social que sufoca 
a periferia. Entre suas ações, estão a 
criação das Escolas da Cidadania e as 
mobilizações pela instalação de campus 
da USP e da Universidade Federal de São 
Paulo na zona leste.

Disciplinas
LITERATURA - A Universidade Federal 
de São Paulo lançou um site, em parceria 
com a SP Leituras, dedicado à literatura 
brasileira no século XXI. O site tem um 
acervo de autores publicados nos últi-
mos 20 anos. Acesse  www.lbxxi.org.br.

QUÍMICA - Estão abertas as inscrições 
para a Escola de Verão em Química da 
UFSCar, que vai realizar minicursos virtuais 
entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março. 
Pesquisadores brasileiros e de diversos 
países participam desta edição, que tem 
como tema “A Química para o novo milê-
nio”. Inscrições em https://bit.ly/evq2021. 

Plataforma gratuita, o chat Apren-
diZap Enem auxilia os estudantes na 
revisão de conteúdo para o Enem pelo 
WhatsApp. Para utilizar, é só acessar o 
site https://www.fundacao1bi.com.br/
aprendizap ou enviar um “oi” para o 
número (11) 9 7450 6763.

Confiante na sua vocação de 
compartilhar conhecimento, a 
APEOESP inicia 2021 com dicas 
literárias sintonizadas com os 
acontecimentos mais recentes. 
O Centro Latino-Americano 
de Estudos em Cultura acaba 
de lançar “Racismo e relações 
sociais brasileiras”, do sociólogo 
Danilo Espíndola Catalano. Já 
o Projeto Bichos do Pantanal 
lança o livro “Pedagogia da 
Natureza”, do professor de 
Biologia, Mahal Massavi. Com 
ilustrações de Yana Marull, o 
livro defende a conexão da sala 
de aula com o meio ambiente. 
Download gratuito no site 
www.bichosdopantanal.org


