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Veja ainda nesta edição:

Depois de enfrentar as eleições mais 
importantes da sua História desde a re-
democratização, o Brasil volta a sonhar e 
a trabalhar pela reconstrução, mas ainda 
sob o impacto dos ataques à democracia 
e aos direitos humanos, infelizmente 
normalizados nos últimos anos.

A APEOESP atuou com protago-
nismo nesta página infeliz da nossa 
história, denunciando o golpe de 2016, 
a arbitrariedade que definiu as eleições 
de 2018 e a barbárie impetrada pelo 
pior presidente da História do Brasil, 
derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva 
no dia 30 de outubro.

A edição 2022 do Boletim da Consci-
ência Negra revela que o som das vozes 
marginalizadas segue crescendo. Já na 
sua estreia, o Quilombo dos Parlamen-
tos elegeu 26 negros e negras, que vão 
atuar na luta antirracista, ao lado dos 
demais parlamentares progressistas.

As celebrações do bicentenário da 
Independência do Brasil e do centenário 
da Semana de Arte Moderna de 22 tam-
bém deram protagonismo a personagens 
até então apagados nos livros escolares 
e na cena cultural, como a população 
afrodescendente, indígenas e mulheres; 
entre estes personagens, a escritora 
Maria Firmina dos Reis, cujo bicentenário 
também é tema desta edição.

Além das sequelas da pandemia, 
que deixou aproximadamente 700 mil 
mortos, o Brasil perdeu o protagonismo 
internacional durante o pior governo 
de sua história e voltou ao Mapa da 
Fome, tragédias que não sensibiliza-
ram parte do eleitorado, que endossou 
mandatos fascistas e elegeu Tarcísio 
de Freitas (Republicanos), herdeiro 
político de Bolsonaro, para o governo 
de SP. Mas, a vitória da “fênix” contra a 
extrema-direita no comando do Brasil, 
como definiu o jornal francês Le Mon-
de, encerra este período turbulento e 
recupera a imagem solar do País.

Boa leitura!
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A articulação do movimento negro 
garantiu uma bancada antirracista, 
nas eleições de 2022. O Quilombo 
dos Parlamentares elegeu 26 depu-

tados em sua estreia; 8 federais e 18 para 
diversas Assembleias Legislativas. Foram 
mais de 120 candidaturas em todo País, 
em um projeto inédito e suprapartidário, 
articulado pela Coalizão Negra por Direi-
tos, e endossado por outros deputados 
progressistas.

Também foram eleitos sete parlamenta-
res autodeclarados indígenas, um número 
inédito, mas ainda muito pequeno para 
enfrentar embates com a bancada de 
extrema-direita, integrada por ruralistas 
inimigos da agenda socioambiental.

A representatividade das bancadas 
negras tem aumentado gradativamen-
te  nos últimos anos. Nas Assembleias 
Legislativas, por exemplo, foram eleitos, 
em 2022, 376 candidatos, um acréscimo 
de aproximadamente 23% em relação ao 
pleito de 2018, que elegeu 305 deputados 
negros.

Um dos mais celebrados desta nova 

A LUTA ANTIRRACISTA 
avança no Parlamento

bancada é Renato Freitas (PT-PR), eleito 
para a Assembleia Legislativa do Paraná.

Vereador em Curitiba, Renato Freitas 
chegou a ser cassado, em junho passado, 
após um protesto antirracista.  Junto a um 
grupo de ativistas, ele foi à Igreja Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, na capital 
paranaense, denunciar o assassinato de 
Moïse Mugenyi Kabagambe e de Durval 
Teófilo Filho, dois homens negros.

Na Câmara dos Vereadores de Curitiba, 
o protesto foi considerado como quebra de 
decoro parlamentar, em evidente ato de 
racismo estrutural, conforme avaliou poste-
riormente o Supremo Tribunal Federal, que 
‘devolveu’ o mandato ao jovem vereador. 
“Renascemos, sobrevivemos, estamos 
vivos", comemorou Renato Freitas, eleito 
com 57.880 votos.

No entanto, levantamento da Agência 
Gênero e Número aponta que o recorde de 
mulheres e pessoas negras eleitas para o 
Congresso Nacional traz maioria de direita, 
reflexo do voto de parcela significativa do 
eleitorado brasileiro, que alinhou-se ao 
projeto político que não prioriza e ainda 

dissemina preconceito contra a população 
periférica, o povo negro e as mulheres.

Ainda assim, as lideranças negras pro-
gressistas eleitas têm grande projeção; 
as duas mulheres negras mais votadas 
nas eleições de 2022 para a Câmara dos 
Deputados estão totalmente alinhadas à 
pauta antirracista: Erika Hilton (PSOL/SP) 
e Marina Silva (REDE/SP), que tiveram 256 
mil e 237 mil votos, respectivamente.

Recém-eleito 
deputado estadual 
pelo Paraná, Renato 
Freitas protesta 
na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário 
dos Pretos, em 
Curitiba, contra 
o assassinato de 
Moïse Mugenyi e 
Durval Teófilo Filho.
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A cor da pele segue sendo,134 anos 
após a assinatura da Lei Áurea, um 
fator determinante de desigual-
dade social, julgamento, crimina-

lização e assassinato no Brasil. Alguns 
casos deste racismo fatal tornam-se 

emblemáticos, como o assassinato do 
congolês Moïse Mugenyi Kabagambe no 
dia 24 de janeiro, no Rio, ou a morte por 
asfixia de Genivaldo de Jesus Santos, em 
25 de maio, no município de Umbaúba, 
em Sergipe.

O imigrante africano foi morto por 
seus empregadores, ao cobrar salário 
atrasado. Já Genivaldo, um homem ne-
gro com diagnóstico de esquizofrenia, 
foi torturado e morto em abordagem da 
Polícia Rodoviária Federal.

A frequência de negros sentenciados 
à morte pelo ‘júri do racismo’ é tanta, 
que em uma única operação policial, 
26 pessoas foram executadas na Vila 
Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona 
norte do Rio, no dia 24 de maio.

Execução em Paraisópolis
São Paulo assistiu a uma execução du-

rante a campanha eleitoral em Paraisópolis. 
Desarmado, Felipe Silva de Lima foi assassi-
nado por policiais à paisana que estavam na 
equipe de segurança de Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), eleito para o governo de 
São Paulo. O grupo Tortura Nunca Mais 
denuncia indícios de execução do jovem 
de 27 anos, pai de três filhos.

Há ainda casos de pouca visibilidade, 
mas nem por isso menos revoltantes, 
como a execução do imigrante gambiano 
Bubbakar Dukereh, durante uma abor-
dagem da PM de São Paulo, no dia 15 de 
outubro. Desempregado e com problemas 
psicológicos, Buba, como era conhecido 
pelos amigos, foi morto no Jardim Paulista 
por um policial que não utilizava câmera 
em sua farda, apesar do uso obrigatório 
determinado pela PM há oito anos.

A banalização da barbárie levou o 
Brasil a ser denunciado ao Comitê pela 
Eliminação da Discriminação Racial das 
Nações Unidas. A denúncia, elaborada 
por entidades da sociedade civil, cita o 
fato de que o País não é capaz de garan-
tir os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais da população negra.

Moïse, Genivaldo e Buba: 
Vidas interrompidas

O Núcleo de Estudos da Violência 
da USP acaba de lançar o podcast “As 
prisões e as décadas: Carandiru 30 
anos depois”. Disponível no Spotify e 
em outras plataformas de podcast, a 
série aborda questões relacionadas ao 
sistema prisional após o Massacre do 
Carandiru, que completou 30 anos no 
dia 2 de outubro.

Nestas três décadas, o episódio 
produziu dezenas de teses acadêmicas, 
livros, filmes, músicas e cristalizou a 
impunidade, já que os PMs condenados 
pelas execuções não cumpriram pena 
e os familiares dos presos não foram 
indenizados.

 Obra do artista plástico carioca Jota retrata a banalização da violência nas comunidades.

Estes casos são apenas "as mais 
recentes manifestações de supostos 
padrões sistêmicos e constantes do uso 
excessivo da força letal, resultando na 
privação de vida no Brasil, com impacto 
desproporcional para afrobrasileiros", de-
nuncia documento de relatores da ONU.

A polícia que mata
“Eles só matam preto e pobre; nem 

sei como estou vivo”, diz um dos perso-
nagens da série “Rota 66 - a polícia que 
mata”, em cartaz na GloboPlay. Inspirada 
no premiado livro-reportagem do jor-
nalista Caco Barcellos, que dedicou-se a 
investigar a letalidade da tropa de elite 
da PM paulista, entre 1970 e 1992, a 
série revela que o destino se repete para 
os jovens negros e periféricos.

Interpretado pelo ator Humberto 
Carrão, o jornalista desvendou em suas 
reportagens os métodos de atuação das 
Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar nas 
periferias paulistas, que incluem falsos 
tiroteios, armas adicionadas posterior-
mente às cenas dos crimes, vítimas 
encurraladas, familiares silenciados.

“O livro do Caco tem uma estraté-
gia que a série repete; começa com 
um caso que foi exceção, a história 
de meninos ricos executados, para 
depois dizer: "Isso te chocou? Então, 
deixa eu te mostrar o que acontece 
sistematicamente com gente pobre e 
preta", explica o ator. .

O rastro de violência é gigantesco. 
Em 65% dos 4.179 casos mapeados pelo 
repórter, as vítimas nunca tiveram en-
volvimento com o crime. “São unidades 
matadoras de pessoas pobres, que têm 
as suas histórias sempre desqualificadas 
moralmente e são apresentados como 
bandidos”, lamenta Caco Barcellos.Carandiru - 30 anos

Também neste período, a população 
carcerária aumentou quase oito vezes 
no País, que assistiu o surgimento do 
PCC e o agravamento da sensação de 
insegurança. De acordo com dados do 
Ministério da Justiça, no ano do massa-
cre, 1992, o Brasil possuía 114.377 pre-
sos. Em 2022, existem 909.383 pessoas 
encarceradas no País

Os números revelam também a 
seletividade racial do encarceramento; 
67,5% dos presos são negros. O des-
prezo e até o endosso da população ao 
extermínio deste grupo só agravam o 
problema.

“Cada tiro dado naquele massacre 
odioso saiu pela culatra e acertou em 
cheio a cara da sociedade que vibrou 
com aquilo”, escreveu o cineasta e 
fotógrafo João Wainer, nos 30 anos 
da chacina, que deixou oficialmente 
111 mortos.

Wainer fotografou o Carandiru 
entre 1998 e 2002 e hoje defende que 
“violência e ódio não podem mais ser 
política de Estado”. O primeiro episódio 
do podcast “As prisões e as décadas: 
Carandiru 30 anos” foi articulado por 
dezenas de entidades, como a OAB, 
que promovem também, no final de 
novembro, a sexta edição do Seminário 
Pesquisa em Prisões.

CENTENÁRIO DE 
LIMA BARRETO: 

Assim como Genivaldo de Je-
sus Santos e Bubbakar Dukereh, 
Afonso Henriques de Lima Barreto, 
autor de “Triste Fim de Policarpo 
Quaresma”, enfrentou problemas 
psicológicos durante sua vida. A 
internação do renomado escritor 
negro em um hospital psiquiátrico 
é tema de um dos episódios do 
podcast “Lima Barreto: O negro é 
a cor mais cortante”, produção do 
Instituto Moreira Salles em cele-
bração ao centenário do escritor, 
comemorado no dia 1º de novem-
bro. O podcast está disponível nas 
principais plataformas digitais e no 
site da Rádio Batuta.

Divulgação do artista

Sugestão de aula:
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História do Povo Negro 
em primeira pessoa

“Mil nações moldaram minha 
cara / Minha voz uso pra di-
zer o que se cala.” Os versos 
premonitórios de “O que se 

cala”, cantados por Elza Soares em suas 
derradeiras apresentações, pouco an-
tes da sua morte, em 20 de janeiro de 
2022, podem ilustrar hoje, tanto uma 
aula sobre Literatura Afrodescendente, 
quanto atrações como o podcast Mano a 
Mano, um dos mais ouvidos do País, ou 
o filme “Medida Provisória”, em cartaz 

na GloboPlay.
Apresentado pelo rapper 

Mano Brown e pela jornalista 
Semayat Oliveira, o podcast 
Mano a Mano não apenas 
conquistou prêmios e milha-
res de ouvintes nos últimos 
dois anos, como pautou 
importantes debates, ao 
abordar temas como violên-
cia policial, pagode, política 
e pandemia. Em sua segun-
da temporada, o podcast 
tem episódios inéditos às 
quintas-feiras, transmitidos 
gratuitamente pelo Spotify.

Já “Medida Provisória”, 

Lázaro Ramos dirige “Medida Provisória”. Mano Brown e Semayat Oliveira entrevistam a ex-presidenta Dilma 
Rousseff e o premiado Projeto Seta na edição 2021 do Boletim da APEOESP.

atualmente no catálogo da GloboPlay, 
estreou em 2022, como um dos mais 
comentados filmes brasileiros do século 
XXI. Com direção de Lázaro Ramos e 
elenco e produção majoritariamente 
compostos por pessoas negras, o filme 
é uma adaptação da peça “Namíbia, 
não!”, que aborda o racismo estrutural 
através de uma narrativa distópica, sobre 
um governo que decide enviar pessoas 
com a pele mais escura de volta à África.

Destaque também para o Projeto 
Seta - Sistema de Educação por uma 
Transformação Antirracista, que foi 
selecionado em outubro no Desafio da 
Equidade Racial. O Projeto, que foi desta-
que na edição 2021 do Boletim da Cons-
ciência Negra da APEOESP, já começou 
suas atividades com uma série de lives 
sobre a educação antirracista, produzida 
em parceria com o Portal Mundo Negro. 

Reparação histórica
Pauta tradicional do movimento 

negro, a reparação histórica também 
começa a ser adotada nas ‘homenagens 
póstumas’. Parelheiros, no extremo sul 
de São Paulo, ganhou uma estátua da 
escritora Carolina Maria de Jesus, que 
morou na região no final da sua vida.

O Rio de Janeiro inaugurou no último 
mês de agosto uma escultura de Marielle 
Franco, na região central. Mas, as está-
tuas das duas brasileiras negras ainda 
seguem como exceção no País, que tem 
milhares de monumentos, ruas e praças 
em homenagem a homens brancos, 
muitos deles escravocratas.

Independência e Modernismo têm 
heranças reavaliadas

Como seria a Semana de Arte Mo-
derna, um século depois? Ao longo 
deste ano, exposições, palestras e livros 
debateram esta questão contemplando 

pautas negligenciadas em 1922, como a 
cultura afro-brasileira, as artes indígenas 
e as vozes LGBTQIA+ que não estiveram 
representadas no histórico evento que 
levou poetas, artistas e músicos ao Te-
atro Municipal de São Paulo, entre 13 e 
18 de fevereiro de 1922.

O artista plástico Elian Almeida re-
criou a imagem da histórica Semana de 
22, em uma pintura protagonizada por 
intelectuais negras, que atualiza o mo-
vimento com pautas e rostos do século 
XXI. Retratando as escritoras Carolina 
Maria de Jesus, Conceição Evaristo e 
outras, a releitura ilustrou capa da Re-
vista Vogue e foi tema de exposição em 
São Paulo.

200 anos em revisão
O bicentenário da Independência 

também colocou em evidência o silen-
ciamento de negros e mulheres nas 
narrativas históricas. Organizador da 
coletânea "Brasil 200 anos - A resistência 
negra ao projeto de exclusão racial", o 
professor Helio Santos considera que "a 

Independência foi um fracasso para a 
maioria da população brasileira, porque 
estabeleceu uma desigualdade social, 
que tem cor e gênero”.

O lançamento da coletânea, no 
último mês de outubro, reuniu alguns 
dos mais expressivos intelectuais 
negros do País, como Sueli Carneiro, 
Kabengele Munanga e Djamila Ribei-
ro, que tornou-se a segunda mulher 
negra a assumir o posto de imortal 
da Academia Paulista de Letras, em 
setembro de 2022.

A reparação histórica nestes 200 
anos de Independência também é tema 
de outro bem sucedido projeto, realiza-
do pelo Centro de Memória Sindical, que 
elaborou um catálogo com 200 nomes 
de brasileiras e brasileiros que tiveram 
impacto positivo na vida dos trabalhado-
res desde 1822. São personalidades da 
arte, economia, esporte e sindicalismo. 
O projeto inclui ainda uma outra lista, 
com 200 obras culturais que marcaram 
estes dois séculos. Confira: https:// me-
moriasindical.com.br

Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Beatriz 
Nascimento, Maria Auxiliadora da Silva e Djamila 

Ribeiro recriam a Semana de 22 em tela do artista 
Elian Almeida, que foi capa da Revista Vogue

“A Semana de 22 demarca uma grande ruptura. Um século depois, essa 
discussão ganha outros corpos” - Artista Plástico Elian Almeida.

  Fi lmado no 
Museu da Língua 
Portuguesa, o do-
cumentário "Nossa 
Pátria Está Onde 
Somos Amados" 
revela a diversida-
de do Brasil, atra-
vés de entrevistas com nomes 
consagrados como Davi Kopenawa 
Yanomami, Ailton Krenak e Silvio 
Almeida. O documentário de Felipe 
Hirsch  estreou no Festival do Rio 
no dia 10 de outubro.

 São Pau-
lo acaba de 
realizar a II 
Expo Inter-
nacional da 
Consciência 

Negra, no Centro de Convenções 
Expo Center Norte. O evento, que 
integra o Projeto São Paulo Farol 
Antirracista, propôs uma ponte 
entre passado, presente e futuro 
para discutir os 200 anos de luta do 
movimento negro no Brasil e as ra-
ízes do racismo, além de difundir a 
cultura negra, através de debates, 
shows e exposições.

Série ‘Na Pele’: Convite à empatia 
Produzida pela Secretaria Nacional de Combate 

ao Racismo da CUT Brasil e pelo Coletivo Pé de Limão, 
a série ‘Na Pele’ é outro exemplo de como a História 
está sendo reescrita e ressignificada através de vozes 
e olhares negros. A série transmitida pela TVT debate 
em 13 episódios questões como a cultura afrodescen-
dente e o racismo no cotidiano dos brasileiros.

O título “Na Pele” é um convite à prática da em-
patia, o ato de se colocar no lugar do outro e refletir 

Dicas culturais:

sobre isso. Os programas de 15 minutos, que podem ser conferidos nos canais da TVT e da CUT 
Brasil no Youtube, têm os seguintes temas: Na Pele, Brasil Preto, Encarceramento, Juventude, Mu-
lheres Negras, É Som de Preto e Favelado, Estética Preta, Deus Preto, Educação Antirracista, Favela 
Quilombo, Racismo Ambiental, Mulheres negras na Luta Sindical e Afro Afeto. 
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Outro Brasil 
é possível!Estante antirracista 

para ver o invisível
Professora de uma escola pública em 

São Luiz, no Maranhão, Maria Firmi-
na dos Reis é considerada a primeira 
escritora brasileira e também pioneira 

na literatura antirracista. Mulher e negra, 
nascida no ano em que foi proclamada a 
Independência do Brasil, 1822, a autora de 
“Úrsula” foi duplamente invisibilizada pela 
História. Agora, duzentos anos após seu 
nascimento, a Festa Literária Internacional 
de Paraty celebra sua obra, sob o tema “Ver 
o Invisível”.

É a primeira vez em seus 20 anos que 
a Flip faz homenagem a uma escritora 
negra. A Festa, que acontece entre os 
dias 23 e 27 de novembro em Paraty, 
celebra também a retomada do formato 
presencial de atividades, após a interrup-
ção imposta pela pandemia.

Além de “Úrsula”, eleito pela Folha 
de S. Paulo como um dos 200 livros para 
entender o Brasil no bicentenário da sua 
Independência, a APEOESP apresenta 
aqui outras obras com a mesma propos-
ta, sugeridas em seu Boletim Cultural, ao 
longo de 2022.

Homenageada na 20ª edição da Flip, a escritora Maria Firmina dos Reis teve o rosto recriado na obra vencedora 
do concurso realizado pela Festa Literária das Periferias

O País que sempre enfrentou suas 
mazelas, sem perder a aura da diver-
sidade e da alegria, viveu os últimos 
meses, sob uma onda de ódio e racis-
mo sem precedentes, que não poupou 
religiosos, igrejas, templos e artistas 
consagrados.

Na véspera do segundo turno das 
eleições, a deputada federal Carla Zam-
belli e seus seguranças perseguiram o 
jornalista Luan Araújo pelas ruas dos 
Jardins, região nobre da capital. Além 
das ofensas e de ter sido encurralado, 
o jornalista negro escapou de um tiro.

Outros episódios anteriores alcança-
ram grande repercussão, como as vaias e 
ofensas contra o cantor e ator Seu Jorge 
durante show no Clube Grêmio Náutico 
União, em Porto Alegre, no dia 14 de 
outubro. O humorista negro Eddy Júnior 
também enfrentou a fúria e as ameaças 
de uma vizinha racista no próprio con-
domínio, localizado na Barra Funda, zona 
oeste da capital.

Um adolescente com o cabelo black 
power denunciou que foi excluído de 
um vídeo gravado na Igreja Assembleia 
de Deus de São Mateus, zona leste. A 
Secretaria da Justiça e Cidadania de São 
Paulo abriu processo de investigação 
para apurar o caso de racismo, cometido 
pelo pastor Samuel Freire da Costa.

A boa notícia em todos estes casos 
é que há provas dos crimes e uma forte 
indignação e senso urgente de justiça.
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Sob a bandeira do Rio Grande Do Sul, Seu Jorge 
responde aos racistas que o ofenderam: "Não 

cederemos um milímetro sequer ao ódio"

 “Axé, o poder de re-
alizar”, do antropólogo 
e babalorixá Pai Rodney 
William Eugênio, marca 
a estreia do Selo Okàn 
Dúdú, que vai lançar 
obras ligadas a religiões 
de matriz africana no 
Selo Sueli Carneiro, co-
ordenado por Djamila 
Ribeiro. O livro reúne 
mensagens de moti-
vação e sabedoria que 
emanam a força do Axé

 “Brasil Tumbeiro”, 
primeiro livro do ex-
-goleiro Mario Aranha, 
é uma publicação pa-
radidática da Editora 
Mostarda sobre negras 
e negros protagonistas 
da História do Brasil. 
Aranha foi vítima de 
racismo em 2014, na 
Arena do Grêmio, le-
vando o Clube à elimi-
nação da Copa Brasil 
de Futebol.

 O historiador Lau-
rentino Gomes lançou 
o terceiro volume da 
série “Escravidão” na 
26ª Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, 
que aconteceu no úl-
timo mês de julho. O 
volume que encerra a 
série da Globo Livros 
abrange do período da 
Independência do Brasil 
à promulgação da Lei 
Áurea e revela como 
o tráfico e a venda de 
africanos enriqueceram 
a elite brasileira.

  A nova edição de 
“Todas as Letras”, an-
tologia de Gilberto Gil, 
organizada por Carlos 
Rennó, reúne 350 can-
ções do compositor 
baiano, que completou 
80 anos no dia 26 de ju-
nho, em meio a inúme-
ras celebrações, como a 
primeira retrospectiva 
do Google de um artista 
brasileiro vivo. Mais de 
40 mil imagens, vídeos, 
gravações históricas e 
até um disco perdido 
estão na plataforma no 
projeto “O Ritmo de Gil”. 

 Semifinalista do The 
International Booker 
Prize,“Marrom e Ama-
relo”, de Paulo Scott,  re-
trata o Brasil distópico, 
desgovernado e racista. 
Scott, que lançou o livro 
pelo Alfaguara, selo da 
Editora Companhia das 
Letras, é o segundo es-
critor brasileiro indicado 
ao prestigioso prêmio 
literário inglês. O escri-
tor gaúcho já publicou 
12 livros .
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