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Olá! Chegou o clipping da sua Biblioteca!
Este Boletim indica conteúdos relacionados ao Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos lá?

Para assistir...
●

Evento na Saint Paul - Confira o evento da ABP-W com Aretha Duarte, a primeira mulher
negra e latina a escalar o Everest, no blog da Saint Paul. Vale a pena conferir!

●

Documentário - GARBUS, Liz (direção). What Happened, Miss Simone?. 2015. Distribuição:
Netflix. Sua música e sua voz tornaram-se símbolo de expressão dos direitos civis.

Para ler...
●

●

Pesquisa e estudo da McKinsey. FITZHUGH, Earl. et. al. It’s time for a new approach to racial
equity. McKinsey Insights, 2020.
○ tradução livre do título: É hora de uma nova abordagem para a igualdade racial
Livro. DIJK, Teun Adrianus van. Racismo e Discurso na América Latina. Editora Contexto, 2008.
Disponível na Biblioteca Virtual Pearson - necessário cadastro na plataforma.

●

●
●
●

Artigo no SciELO. OLIVEIRA, Roberta Gondim de. et. al. Desigualdades raciais e a morte como
horizonte: considerações sobre a COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de saúde pública,
2020.
Verbete Zumbi dos Palmares da Wikipédia.
Livro. OBAMA, Michele. Minha história. Objetiva, 2018.
Programa de Integridade Saint Paul & LIT. Esperamos que você possa ler o Programa na íntegra.
Quanto ao tema deste Boletim, destacamos:
○ Programa de integridade, especificamente o Código de honra e ética
○ Cartilha de Acessibilidade, Sustentabilidade e Diversidade, especificamente o item
Diversidade

Para escutar, quando e onde quiser…
●

Epsódio 16 do podcast “e por falar em educação” (ABMES): Inclusão de negros no ensino superior.
○ Este podcast - da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, à qual a Saint
Paul é associada - debate ações e projetos de inclusão, em especial na educação superior.

Museus - visite e aprecie, virtual ou pessoalmente!
●

Museu Afro Brasil - O acervo abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e

●

afro-brasileiros, abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre outros
temas ao registrar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade
brasileira. Visite virtualmente aqui.
Museu do Apartheid - África do Sul - O Museu do Apartheid foi inaugurado em 2001 e é
reconhecido como o museu mais proeminente no mundo a tratar da África do Sul do século 20, no
centro do qual está a história do apartheid. Localizado em Johanesburgo, o Museu do Apartheid, o
primeiro desse tipo, ilustra a ascensão e a queda do apartheid. Visite virtualmente aqui.

Conte com a gente!
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