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Centenário da Semana de 22
Antecipando as co-

memorações do ani-
versário da Semana de 
22, o Centro Cultural 
Banco do Brasil acaba 
de abrir “Brasilidade 

Pós-Modernismo”, uma exposição que reúne 51 ar-
tistas de diferentes gerações, que refletem sobre o 
legado do movimento. O CCBB fica na Rua Álvares 
Penteado, 112, no Centro; a entrada é gratuita.

Natal sem Fome
Personalidades como Bela Gil, Xuxa e Felipe Neto 

aderiram à Campanha Natal Sem Fome, realizada 
pelo MST em parceria com outros movimentos po-
pulares, para minimizar a insegurança alimentar, que 
disparou com a inflação no Brasil. O Museu Afro Brasil 
também está com uma ação junto à Cooperativa dos 
Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira para dis-
tribuir alimentos nas periferias e quilombos. Há ainda 
a Campanha Tem Gente com Fome, da Coalização 
Negra por Direitos e Anistia Internacional.

Grafite italiano em São Paulo
Um quadro do pintor Caravaggio 

foi reproduzido em um grafite recém-
-pintado para o Museu de Arte de Rua 
de São Paulo. A obra, que representa a 
queda que levou o apóstolo Paulo ao 
cristianismo, foi pintada pelo grafiteiro 
italiano Andrea Ravo em um prédio no Viaduto 
Mesquita Filho, na região central.

Afrobrasileiro Puro
Inaugurado há mais de um ano 

em formato virtual, o Museu Itamar 
Assumpção abriu uma exposição 
presencial no Centro Cultural da 
Penha. Dedicada à obra do com-

positor, “Afrobrasileiro Puro” reúne sons, imagens e 
depoimentos, além de um orquidário, que era outra 
paixão do músico, homenageado agora também 
com uma escultura inaugurada no último dia 15, 
em frente ao Centro Cultural, localizado na Penha.

Perseverança em 2021!  
O Dicionário Cambri-

dge elegeu perseveran-
ça como a palavra de 
2021. De acordo com a 
Universidade de Cam-

bridge, que publica o dicionário, o recorde de bus-
cas está relacionado ao nome do veículo da Nasa 
- Perseverance -, que está explorando Marte neste 
momento, e também ao contexto de superação 
imposto pelas restrições trazidas pela pandemia.

Plenitude em 2022!
“Estamos à espera de que o 

Brasil regresse à plenitude que 
foi roubada”. O desejo do escri-
tor moçambicano Mia Couto 
encerra o último Boletim Cul-
tural da APEOESP em 2021, com a esperança de que 
a Educação e a Arte, que alimentaram a esperança 
e o otimismo durante a pandemia, impulsionem os 
novos tempos. Feliz Natal e Próspero 2022!

“Ensinando a transgredir”, 
da Coleção Os Pensadores 
da Folha, é um dos 40 livros 
escritos por bell hooks, ícone 
do feminismo que faleceu 
no último 15. Inspirada pelo 
pensamento de Paulo Freire, 
e também profundamente 

admirada pelo 
brasileiro, a ativista 
propôs em suas 
obras um modelo 
de educação que 
fortaleça os grupos 
oprimidos. Destaque 
ainda para “Cademo 
de Leituras - Vinicius 

de Moraes”, publicação gratuita da 
Companhia das Letras com textos, fotos 
e atividades curriculares sobre a obra do 
poeta. O livro está disponível para download 
no site da Editora.


