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de novembro é dia de lembrar a morte do grande 
líder Zumbi do Palmares, que organizou o povo ne-
gro escravizado na luta por liberdade.

Hoje a luta continua, contra o racismo estruturante desse siste-
ma capitalista que segrega. A crise pandêmica e um governo que 
não controla a economia, semeia o ódio e acirra as desigualda-
des sociais. Nossa juventude negra continua sendo exterminada, 
aumenta a violência contra a mulher negra, crescem os índices 
de desemprego, a fome e a miséria. 

Na educação, avança a retirada de direitos e o desmonte da es-
cola pública, como é o caso do Novo Ensino Médio e das escolas 
militarizadas, que precarizam o acesso das(os) estudantes negras 
e negros e tolhem sua liberdade de expressão.

Mas é tempo de esperançar e seguir na luta por uma escola an-
tirracista, denunciando e banindo toda forma de preconceito. Va-
mos ampliar a presença dos(as) negros e negras nas universi-
dades através das cotas, ocupar os espaços de poder e ampliar 
nossa representatividade.

Viva Zumbi, Dandara, Tereza, Mariele e todas aquelas e 
aqueles que tombaram lutando por liberdade. 

Viva a luta dos nossos ancestrais.

Boa leitura!

Secretaria de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo
Direção Estadual da APP-Sindicato
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Editorial

“Valeu Zumbi, o grito 
forte dos Palmares, que 

correu terras céus e 
mares, influenciando 

a abolição.”
Martinho da Vila



Reforma do Ensino Médio e escolas 
cívico-militares ameaçam educação e 
autoestima de estudantes negros(as)

Com a reforma nos modelos de ensino e a ascenção 
das escolas cívico-militares, avança uma perigosa 
concepção de educação pautada no tecnicismo e 

no “um manda outro obedece”, dificultando ainda mais o 
acesso de estudantes negros às universidades e espaços 
de poder.

O projeto político que toma força a partir da pressão das 
classes dominantes e setores reacionários coloca em xe-
que o presente e o futuro dos(as) jovens negros, que se ve-
em empurrados para subempregos e o mercado informal. 

O objetivo é claro: transformar estudantes da classe tra-
balhadora e negra em massa de trabalho, que não pensa 
e apenas executa o que o patrão manda. 

“O formato imposto pela Seed apresenta um risco pa-
ra nossos(as) estudantes negros(as). Precisamos avançar 
no debate racial, principalmente na efetiva implementa-
ção da Lei 10639/03. Este é o caminho a trilhar por uma 
educação antirracista”, avalia Luiz Carlos dos Santos, se-
cretário de Promoção de igualdade racial e Combate ao 
Racismo da APP.

Leia a matéria na íntegra!
CLIQUE AQUI

Modelos priorizam 
a formação de 
mão de obra, em 
detrimento do 
desenvolvimento 
educacional 
voltado para a 
vida e a formação 
acadêmica
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https://appsindicato.org.br/reforma-do-ensino-medio-e-escolas-civico-militares-ameacam-educacao-e-autoestima-de-estudantes-negrosas/


PANDEMIA DE RACISMO

Negra, hipertensa, diabética e em-
pregada doméstica. No dia 16 de 
março de 2020, veio a óbito Cleo-

nice Gonçalves, uma das primeiras víti-
mas da Covid-19 no Brasil. Ela contraiu 
o vírus da “patroa”, que voltava da Itália 
para o Rio de Janeiro. Sua história é em-
blemática da tragédia que, 20 meses de-
pois, contabiliza mais de 600 mil mortes 
no Brasil.

As vidas ceifadas em maior proporção 
são vidas pretas. No país, o risco de mor-
talidade por Covid-19 é 50% maior entre 
a população negra, apesar da taxa de in-
cidência da doença ser superior entre 
brancos. O racismo estrutural mata, mas 
também precariza, exclui e desemprega.

A reversão desta pandemia de desigual-
dade depende de políticas públicas sé-
rias, abrangentes e de longo prazo, con-
centrando investimentos em quem mais 
precisa: os(as) pretos e pretas do país.

Em todas as áreas, população negra sofre com mais 
intensidade os impactos da Covid-19 e da desastrosa 
condução da pandemia pelo poder público

Pág. 0420 d
e

 

N e
m

 

REVISTAovembro

Fo
to

: M
íd

ia
 N

IN
JA

12,5%
das crianças negras 
perderam o acesso a 
atividades escolares 
durante a pandemia, 
o dobro de crianças 
não negras.

53,10%
é a queda no número de 
candidatos(as) negros(as) 
no ENEM.

71%
dos(as) trabalhadores(as) 
que perderam o emprego 
no início da pandemia 
eram negros(as).

Leia a matéria completa
CLIQUE AQUI

https://www.poder360.com.br/coronavirus/negros-tem-15-vezes-mais-risco-de-morrer-por-covid-no-brasil-diz-ocde/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/negros-tem-15-vezes-mais-risco-de-morrer-por-covid-no-brasil-diz-ocde/
https://appsindicato.org.br/pandemia-de-racismo-covid-19/


A luta da população LGBTi+ negra 
pela sobrevivência

Falta de empregos, violência e carência de políticas de saúde 
e assistência social. Essa é a realidade invisível aos olhos da 
população em geral, mas que pessoas LGBTI+ negras enfren-

tam diariamente.

Uma situação agravada pela concepção deturpada do presidente 
eleito, que insufla a violência e a intolerância contra o que consi-
dera “família tradicional”. Segundo estudo da Associação Nacio-
nal de Travestis e Transexuais (Antra), o crescimento do número 
de crimes em 12 anos de acompanhamento é de 201%. 

Contrariando a impressão de que, durante a pandemia, os índi-
ces apresentariam baixa, 132 assassinatos de pessoas trans e tra-
vestis foram registrados entre janeiro e agosto de 2020, frente a 
uma média anual de 122,5. Pessoas trans negras correspondem 
a 78% dos casos.

Para mudar essa realidade, “temos que pensar em governos que 
olhem para a população LGBTI+ e população negra, com um olhar 
de pertencimento e consciência histórica”, avalia a professora e 
ativista Laysa Knop.

Principais vítimas da violência e com menor acesso a 
serviços básicos, a população LGBTI+ negra enfrenta 
a falta de reconhecimento e o estigma social
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Leia a matéria completa
CLIQUE AQUI

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
https://appsindicato.org.br/a-luta-da-populacao-lgbti-negra-pela-sobrevivencia/


Não basta não ser racista, 
é preciso ser Antirracista!

Seja no ambiente de tra-
balho, entre amigos(as) 
ou a família, todos(as) já 

nos deparamos com atitudes 
racistas. É nossa obrigação 
conscientizar e combater o 
racismo em todas as frentes.

Faça a sua parte:

1. O RACISMO EXISTE E É PRECISO SE INFORMAR PARA COMBATÊ-LO
É obrigação das pessoas brancas procurar informações e respostas 
para saber mais sobre o assunto. É importante ter em mente que 
pessoas negras não devem ser responsáveis por ensinar ou dar as 
respostas sobre o debate racial ou a luta antirracista.

2.  REPENSE ATITUDES E FORMAS DE FALAR QUE TRAZEM UM 
PRECONCEITO ENRAIZADO
Após se informar e reconhecer o racismo, é preciso questionar e analisar 
sua vivência, colocando em xeque aquilo que é visto como natural.

3.  COLABORE PARA TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO 
A educação é fundamental nesta luta: Hoje, no Brasil, a Lei 10.639 é um 
instrumento importantíssimo e deve ser implementada nas escolas 
de forma efetiva.

4. LEIA E VALORIZE AUTORES(AS) NEGROS(AS)
A diversidade de autoria não é importante “apenas” para valorizar a 
produção desses escritores, mas também para trazer experiências a 
partir de outro ponto de vista. 

5.  ANALISE CRITICAMENTE A MÍDIA E CONTEÚDOS DE 
ENTRETENIMENTO QUE CONSOME
O primeiro passo é fazer um exercício simples de identificar: “há 
pessoas negras nesse produto cultural?”. Mas é preciso ir além da 
representatividade e refletir sobre a forma em que os(as) negros(as) 
são retratados(as).
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Leia a matéria completa
CLIQUE AQUI

https://appsindicato.org.br/nao-basta-nao-ser-racista-e-preciso-ser-antirracista/


Enegrecer a política: 
entrevista com a vereadora 

Carol Dartora

Negros(as) e pardos(as) são 56% da população, mas 
apenas 6% dos(as) vereadores(as) no Brasil se de-
clararam pretos(as) (TSE, 2020). Embora as elei-

ções de 2020 tenham registrado número de recorde de 
candidatos(as) negros(as), a sub-representação na políti-
ca persiste.

Outro ponto de desigualdade está no gênero: mulheres 
negras e pardas compõe apenas 4,8% dos eleitos em 2020.  
 
Apesar de retrocessos políticos e da ascensão do con-
servadorismo no Brasil, mulheres negras vêm con-
quistando espaços graças às lutas antirracistas e 
feministas. Um exemplo é Carol Dartora (PT), diri-
gente estadual da APP que foi eleita para a Câma-
ra Municipal de Curitiba com 8.874 votos em 2020. 
 
Nessa entrevista, Carol fala de sua infância numa cidade 
racista, da luta coletiva para conquistar uma vaga na Câ-
mara e da importância de enunciar claramente nossas 
metas e desejos na luta política, entre outros temas.

Leia a matéria na íntegra!
CLIQUE AQUI
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“Eu sou uma 
mulher negra, 
eu sinto todo 
o peso da 
estrutura, não 
dá pra falar só 
de uma coisa ou 
de outra.”
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https://appsindicato.org.br/mudancas-sao-dificeis-mas-sao-possiveis-mudar-e-dificil-mas-nao-e-impossivel-isso-quem-me-ensinou-foi-paulo-freire/
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Debatendo o racismo 
com um bocado de cultura

Podcasts

Separamos uma lista de filmes, documentários e livros que 
podem auxiliar no debate racial em sua escola, com familiares e 

amigos. As sinopses estão disponíveis no site. Confira!

Diálogos com a Educação
Ep. Antirracismo, práticas 

discriminatórias e espaço escolar

CLIQUE NAS IMAGENS PARA OUVIR

Mano a Mano 
Com Mano Brown

Infiltrados no Cast 
Com Ale Santos

Filmes

Faça a coisa certa
Spike Lee

(1989)

Marighella
Wagner Moura

(2019)

Preciosa
Lee Daniels

(2010)

Branco Sai, Preto Fica
Adirley Queirós

(2014)

CLIQUE NAS IMAGENS PARA LER AS SINOPSES

Documentários

Olhos Azuis
Jane Elliott

(1968)

AmarElo - É Tudo 
Pra Ontem

Emicida (2020)

(trans)fobias
Yan Teixeira

(2014)

Olhos que condenam
Ava DuVernay

(2019)

CLIQUE NAS IMAGENS PARA LER AS SINOPSES

Livros

Mulheres, Raça 
e Classe

Angela Davis (1981)

Quarto do Despejo
Carolina de Jesus

(1960)

Recordações do escrivão 
Isaías Caminha

Lima Barreto (1909)

Ponciá Vicêncio
Conceição Evaristo

(2003)

CLIQUE NAS IMAGENS PARA LER AS SINOPSES

https://www.radio.ufop.br/noticias/podcast-dialogos-com-educacao-antirracismo-praticas-discriminatorias-e-espaco-escolar
https://www.radio.ufop.br/noticias/podcast-dialogos-com-educacao-antirracismo-praticas-discriminatorias-e-espaco-escolar
https://open.spotify.com/show/0GnKiYeK11476CfoQEYlEd
https://open.spotify.com/show/0GnKiYeK11476CfoQEYlEd
https://open.spotify.com/show/5XTNDv54OH6x3bvNPUQMhz
https://open.spotify.com/show/5XTNDv54OH6x3bvNPUQMhz
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-filmes/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-filmes/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-filmes/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-filmes/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-documentarios/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-documentarios/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-documentarios/
https://appsindicato.org.br/indicacao-de-documentarios/
https://appsindicato.org.br/indicacao_livros/
https://appsindicato.org.br/indicacao_livros/
https://appsindicato.org.br/indicacao_livros/
https://appsindicato.org.br/indicacao_livros/


APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná - Filiada à CUT e à CNTE. Av. Iguaçu, 880, Rebouças, Curitiba / PR - CEP 
80.230-020 - Tel.: (41) 3026-9822. Presidente: Hermes Silva Leão | Secretário de Comunicação: Luiz Fernando Rodrigues | Secretário Executivo 
de Comunicação: Claudinei Pereira | Jornalistas: Fabiane Lourencetti Burmester (4305–PR), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR), Luis Lomba 
(99.667/92 - RJ), Luiz Damasceno (MTb 14325) e Uanilla Pivetta (8071-PR) | Diagramação: Rodrigo Romani | Editor de vídeos: Luan Pablo Romero 
de Souza.

Gestão Somos mais APP – Em defesa da Escola Pública (2017-2021) - Hermes Silva Leão [Presidente], Arnaldo Vicente [Secretário de Formação Política-
Sindical e Cultura], Celso José dos Santos [Secretário de Assuntos Municipais], Clau Lopes [Secretário Executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Claudinei Pereira 
[Secretário Executivo de Comunicação], Cleiton Costa Denez [Secretário Executivo Educacional], Elizamara Goulart Araújo [Secretária de Sindicalizados(as)], Joana Darc Franco 
Bertoni [Secretária Executiva de Saúde e Previdência], Joselisa Teixeira de Magalhães [Secretária de Política Social e Direitos Humanos], Ana Carolina Moura Melo Dartora [Secretária 
da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBT], Luiz Carlos dos Santos [Secretário de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo], Luiz Fernando Rodrigues [Secretário 
de Comunicação], Marcia Aparecida de Oliveira Neves [Secretária Executiva de Assuntos Municipais], Maria Madalena Ames [Secretária de Administração e Patrimônio], Mario 
Sergio Ferreira de Souza [Secretário de Assuntos Jurídicos], Nádia Brixner [Secretária de Funcionários(as)], Paulo Sérgio Vieira [Secretário Executivo de Formação Política-Sindical 
e Cultura], Ralph Charles Wendpap [Secretário de Saúde e Previdência], Simone Checchi [Secretária de Política-Sindical], Taís Mendes [Secretária Educacional], Tereza Lemos 
[Secretária de Organização], Valci Maria Matos [Secretária de Aposentados(as)], Vanda do Pilar Santana [Secretária Geral], Walkiria Olegário Mazeto [Secretária de Finanças]. 

EXPEDIENTE

https://appsindicato.org.br
https://www.facebook.com/appsindicato
https://twitter.com/appsindicato
https://www.instagram.com/appsindicato/
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