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 Olá!!!! Seja bem vinda(o) a Associação de Apoio a Crianças
e Idosos - AACI, você está recebendo nosso Manual
Informativo.
 
 Optamos por enfeitar nosso espaço de convivência com
graffiti de personalidades brasileiras que inspiram e
influenciam positivamente o país e o mundo, e que podem
contribuir com o conhecimento, identificação e empode-
ramento dos nossos membros e visitantes. São eles: Ailton
Krenak; Carolina Maria de Jesus; Frida Kahlo; Machado de
Assis; Marielle Franco e Paulo Freire. São ótimos exemplos
para refletir sobre as relações ético-raciais, de poder e de
gênero, assim como aprofundar sobre temas como
educação, meio-ambiente, artes, literatura, consciência
política, entre outros. Assuntos que podem ressignificar os
saberes, tornando-os mais inclusivos e abrangentes.
 
 A escolha pelo graffiti também é significativo, porque é
uma das principais e crescentes manifestações culturais da
arte urbana. São desenhos feitos à mão com spray que
estão presentes nas vias públicas, cobrindo muros, fachadas
e paredes pelas cidades. Ganhando cada vez mais a
admiração das pessoas, o seu objetivo principal é ocupar os
espaços e deixar algum tipo de reflexão para quem os vê.

 Boa leitura!

Att,
A direção
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 Ailton Alves Lacerda Krenak (Itabirinha, 29 de setembro de
1953), pertence à tribo Crenaque de Minas Gerais, e é uma
das maiores lideranças do movimento indígena, ambientalis-
ta, filósofo, poeta e escritor brasileiro, reconhecido nacional-
mente e internacionalmente. Foi assessor especial do Governo
de Minas Gerais para assuntos indígenas entre 2003 a 2010,
e desde 2016 também é professor Honoris Causa pela Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em reconhecimento às
muitas lutas políticas que abraçou.
 Passou a se dedicar ao movimento indígena de forma
exclusiva na década de 80, fundando a organização não-
governamental "Núcleo de Cultura Indígena". Participou da
Assembleia Nacional que elaborou a Constituição Brasileira
de 1988 e discursando na tribuna com o rosto pintado com
tinta preta do jenipapo, protestou contra o retrocesso na luta
pelos direitos dos índios brasileiros, conquistando um capítulo 
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para esta questão na nossa Constituição.
 Participou da fundação da "União dos Povos Indígenas", que
procurava unificar reivindicações indígenas e da "Aliança dos
Povos da Floresta", na qual se buscou o estabelecimento de
reservas naturais na Amazônia em locais em que fosse
possível a subsistência econômica através da extração do
látex da seringueira e de outros produtos naturais. 
 Como escritor, em 2020 ganhou o Prêmio Juca Pato de
Intelectual do Ano, oferecido pela União Brasileira de
Escritores. Publicou livros como “Ideias para adiar o fim do
mundo” (2019), “A Vida Não é Útil” (2020) e “O amanhã não
está à venda” (2020), e é autor de uma das cartas do livro
“Cartas para o Bem Viver” (2021).
 Na atualidade prossegue sendo um importante
representante na luta pelos direitos dos povos indígenas,
principalmente da sua tribo, que tiveram seu território
atingido pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015.
Assim como tem sido voz importante na luta pelo
reconhecimento e visibilidade dos impactos que a pandemia
da COVID-19 tem nas comunidades indígenas.

"Se as pessoas não tiverem
vínculos profundos com sua
memória ancestral, com as

referências que dão
sustentação a uma

identidade, vão ficar loucas
neste mundo maluco que

compartilhamos."
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   Carolina Maria de Jesus (Sacramento, 14 de março de 1914
— São Paulo, 13 de fevereiro de 1977) foi uma autora
brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas
escritoras negras do País, autora do livro best seller
autobiográfico “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”.
Recebeu homenagem da Academia Paulista de Letras e da
Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo e
agraciada com a “Orden Caballero Del Tornillo” em uma
viagem para Argentina. Em 2021 a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) lhe concedeu o título de Doutora
Honoris Causa.
  Neta de escravos e filha de uma lavandeira, cresceu em
uma família com mais sete irmãos. Com ajuda de uma das
freguesas da sua mãe, recebeu o incentivo e ajuda para
frequentar a escola, e em pouco tempo, logo desenvolveu o
gosto pela leitura e pela escrita. Na década de 40, morando
em uma favela, conciliava o trabalho como catadora de
papel e a aptidão para escrita, lendo e guardando tudo que
recolhia. Sonhando em ser escritora, passou a levar
regularmente seus poemas para redação de um jornal que os
publicava, e por esse motivo acabou sendo apelidada de “A
Poetisa Negra”, sendo cada vez mais admirada pelos leitores.

"Quem não tem
amigo mas tem 
um livro, tem 
uma estrada."
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 Já no fim da década de 50, foi descoberta em uma
reportagem sobre a favela do Canindé. Por acaso, o repórter
visitou a casa de Carolina, que aproveitou para mostrar o seu
diário, deixando-o maravilhado com a história. Partes do
texto foram publicados em mais de uma revista. Somente em
1960 foi publicado o livro autobiográfico “Quarto de Despejo:
Diário de uma Favelada”, com edição do repórter que a
descobriu, Audálio Dantas. Com uma tiragem de dez mil
exemplares, só durante a noite de autógrafos foram vendidos
600 livros. Nos anos seguintes, Carolina publicou: “Casa de
Alvenaria: Diário de uma Ex-favelada” (1961); “Pedaços da
Fome” (1963) e “Provérbios” (1965). 
  Apesar de ter um livro transformado em best seller,
Carolina não se beneficiou com o sucesso e não demorou
muito para voltar à condição de catadora de papel,
praticamente esquecida pelo mercado editorial no fim da
década de 60. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo,
no dia 13 de fevereiro de 1977.
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nhola, desde pequena teve uma saúde debilitada. Com seis
anos contraiu poliomielite que lhe deixou uma sequela no pé.
Com 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus que a
deixou um longo período no hospital e como consequência,
durante toda a vida sofreu com muitas dores. Apesar de
deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar
sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um
cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Se
tornou assim, um exemplo de mulher lutadora e corajosa.
 Sua primeira pintura foi “Autorretrato em um Vestido de
Veludo”¹, dedicado a Alejandro Gómez Arias, seu ex-noivo.
Recuperada, Frida passa a estudar desenho e modelagem na
Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México.
Em 1928, filiou-se ao Partido Comunista Mexicano, onde
conheceu Diego Rivera, um importante pintor do “Muralismo
Mexicano”.
  Em 1929 casa-se com o Diego Rivera e vão morar na “Casa
Azul”, onde Frida nasceu. Em 1930, Frida engravida, mas
sofre um aborto espontâneo. Nesse mesmo ano, foi para os 

 Magdalena Carmen Frida Kahlo
y Calderón (Coyoacán, 6 de julho
de 1907 — Coyoacán, 13 de julho
de 1954), foi uma pintora mexica-
na conhecida por seus autorre-
tratos de inspiração surrealista e
também por suas fotografias.
Defensora dos direitos das
mulheres, tornou-se um símbolo
do feminismo.
 Filha de pai alemão e mãe espa-
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Estados Unidos com seu marido, onde ele realizava
exposições. Moraram nas cidades de Detroit, São Francisco e
Nova Iorque. Nesse período, sofre um segundo aborto.
Dedica à pintura e realiza um grande número de
autorretratos. 
 Em 1934, o casal retorna ao México. Frida sofre mais um
aborto. Nessa época, tem os dedos do pé direito amputados.
Em 1935, Frida e Rivera se separam por um períodos curto de
tempo. Em 1936, Frida passa por nova cirurgia no pé e, sofre
com fortes dores na coluna. Mesmo debilitada, continua
pintando. Em 1937, Frida conhece Leon Trotski, que se
refugiou em sua casa em Coyoacán, no México, junto com sua
esposa Natália Sedova. Em 1939, Frida e Rivera se separam
definitivamente. Em 1939, já separada do marido, Frida
expõe em Nova Iorque e em Paris. Nessa época, entra em
contato com Pablo Picasso e Wassily Kandinsky. O Museu do
Louvre adquire um de seus autorretratos.
 Apesar de passar por diversas cirurgias e usar um colete de
gesso em consequência do acidente, Frida não parava de
pintar. Influenciada pela arte indígena mexicana, pintava 
 paisagens mortas e cenas imaginárias, usando cores fortes e
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vivas, e explorava principalmente os autorretratos. E herdou
de seu pai e avô materno, fotógrafos profissionais, o interesse
pela fotografia, na qual era aficionada. Também lecionou
artes na Escola Nacional de Pintura e Escultura, recém-
fundada na cidade do México. 
 Em agosto de 1953, Frida tem uma perna amputada na
altura do joelho devido a uma gangrena. Deprimida, viveu os
últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que em
1958, passou a abrigar um museu em homenagem à pintora.
Frida Kahlo faleceu em Coyoacán, no México, no dia 13 de
julho de 1954.
 São obras de Frida Kahlo: “Autorretrato com Um Vestido de
Veludo” (1926); “Retrato de Miguel N. Lira” (1927); “Retrato
de Alicia Galant” (1927); “Retrato de Minha Irmã Cristina”
(1928); “O Ônibus” (1929); “Frida e a Cesárea” (1931); “Meu
Nascimento” (1932); “Hospital Henry Ford” (1932); “As Duas
Fridas” (1939); “Diego em Meu Pensamento” (1943);
“Autorretrato de Cabelos Soltos” (1944); “A Coluna Partida”
(1944); “Autorretrato com Macaco” (1945); “Retrato do Meu
Pai Wilhem Kahlo” (1952) e “Viva a Vida” (1954).
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  Joaquim Maria Machado de Assis (Rio de Janeiro, 21 de
junho de 1839 – Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1908) foi
um escritor brasileiro, considerado um dos nomes mais
importantes da literatura brasileira do século XIX. Obteve
destaque principalmente no romance e no conto, embora
tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de
teatro. A partir de "Memórias Póstumas de Brás Cubas", teve
início sua fase propriamente realista quando revelou seu
incrível talento na análise do comportamento humano,
descobrindo, por trás dos atos bons e honestos, a vaidade, o
egoísmo e a hipocrisia.
  Primeiro filho de um pintor e decorador de paredes e de
uma imigrante portuguesa, passou sua infância e
adolescência no bairro do Livramento e fez seus primeiros
estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão.
Familiarizou com o latim através da amizade com um padre.
Quando tinha dez anos perdeu sua mãe e seu pai resolveu
morar em São Cristóvão com Maria Inês da Silva, a
madrasta que trabalhava como doceira em uma escola e o
levava para assistir algumas aulas. À noite, ia para uma
padaria, local onde aprendia francês com o forneiro, à luz de
velas, lia tudo que passava em suas mãos e já escrevia suas
primeiras poesias. Em busca de um emprego, com 15 anos,
Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono da
livraria, do jornal e da tipografia da cidade. Em 1855, o jornal
“Marmota Fluminense” trazia o poema “Ela”, de sua autoria.
Daí por diante, não parou de escrever na Marmota e de
fazer amizades com os políticos e literatos, frequentadores
da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856,
entrou para a "Imprensa Oficial" como aprendiz de tipógrafo,
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mas além de mau funcionário, escondia-se para ler tudo que
lhe interessava. O diretor decidiu incentivar o jovem e o
apresentou a importantes jornalistas. Francisco Otaviano e
Pedro Luís dirigiam o "Correio-Mercantil" e em 1858 o
contrataram como revisor de provas. Colaborava também
para outros jornais. Estreou como crítico teatral na revista
“Espelho”. Com 20 anos, já frequentava os círculos literários e
jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do
Império. Em 1960, foi chamado por Quintino Bocaiuva para
trabalhar na redação do “Diário do Rio de Janeiro”. Além de
escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de
crítica literária, tornou-se representante do jornal no Senado.
Também escrevia no “Jornal das Famílias”, onde suas histórias
inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões
familiares. 
 Em 1864, publicou seu primeiro livro de poesias, "Crisálidas",
uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus
pais, Maria Leopoldina e a Francisco. Em 1867, o Imperador o
concedeu o grau de "Cavaleiro da Ordem da Rosa", por
serviços prestados às letras nacionais. E foi nomeado
ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua "carreira
burocrática". Em 1868 conheceu Carolina Xavier de Novais
(irmã do poeta português Faustino Xavier de Novais), uma
portuguesa culta que lhe revelou os clássicos lusitanos. Os
dois se casaram em 1869. Em 1873, ele foi nomeado primeiro
oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura.
Três anos depois assumiu a chefia da seção. O primeiro livro
de contos, "Contos Fluminenses" (1870) e seu primeiro
romance, "Ressurreição" (1872), sedimentaram a imagem de
um escritor que usava bem a língua portuguesa e que
preferia os relatos psicológicos às narrativas de ação.
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 No início de 1873, a capa do décimo
número do “Arquivo Contemporâneo”,
periódico do Rio de Janeiro, colocou
lado a lado as fotos dele e a de José
de Alencar, até então o maior
romancista do Brasil. Antes mesmo
de ter publicado suas obras-primas
se impôs como a maior expressão da
literatura brasileira e, sem muita difi-
culdade, em 1896, fundou com outros
intelectuais, a Academia Brasileira 
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de Letras. Nomeado para a cadeira n.º 23, tornou-se, em
1897, seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua
morte. Na entrada do prédio há uma estátua de bronze do
escritor. Em sua homenagem, a academia chama-se também
“Casa de Machado de Assis”.
 O autor teve uma carreira literária ininterrupta, produziu de
1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas,
críticas e peças de teatro. O ponto alto de sua produção
literária é o romance e o conto, onde se observa duas fases:
Romântica e Realista. Na fase Romântica foram publicados
os romances: “Ressurreição” (1872); “A Mão e a Luva” (1874);
“Helena” (1876) e “Iaiá Garcia” (1878). No Realismo foram
publicados: “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881);
“Quincas Borba” (1891); “Dom Casmurro (1899)”; Esaú e Jacó”
(1904) e “Memorial de Aires” (1908, seu último romance). Já
os contos publicados foram: “Contos Fluminenses” (1870);
“História da Meia Noite” (1873); “Papéis Avulsos” (1882);
“Histórias Sem Data” (1884);  “Várias Histórias” (1896);
“Páginas Recolhidas” (1899) e “Relíquias da Casa Velha”
(1906).



  O conto “O Alienista” foi adaptado para o cinema em 1970.
Já “Memórias Póstumas de Brás Cubas” foi adaptado para o
cinema em 2001, sendo considerado o melhor filme do
festival de Gramado.

 Em outubro de 1904 morreu sua esposa, Carolina,
companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras
era também sua enfermeira, uma vez que tinha a saúde
abalada pela epilepsia. Em homenagem à sua amada,
escreveu o poema "À Carolina". Machado de Assis faleceu no
Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu
velório, compareceram as maiores personalidades do país.
Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez
um discurso de despedida com elogios ao homem e escritor.
Levado em uma carreta do Arsenal de Guerra, só destinada
às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu
da Academia para o cemitério de São João Batista, onde foi
enterrado.  O escritor é uma figura tão importante para o
nosso país que a sua biografia foi escolhida para figurar no
artigo A biografia das 20 pessoas mais importantes para a
história do Brasil.
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  Marielle Francisco da Silva (Rio de Janeiro, 27 de julho de
1979 – Rio de Janeiro, 14 de março de 2018) foi uma política
brasileira. Formada em Sociologia (PUC-Rio) e com Mestrado
em Administração Pública (UFF), foi eleita Vereadora do Rio
de Janeiro pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) em
2016. Negra, mulher, feminista, pobre, criada na favela e gay,
representou uma série de minorias ao longo da sua vida
política. Presidiu a Comissão da Mulher da Câmara, foi
defensora dos direitos humanos e das causas LGBTI.
 Ingressou em 2002 no curso de graduação em Ciências
Sociais com uma bolsa integral fornecida pelo Programa
Universidade para Todos (Prouni). Antes de ter entrado na
faculdade, ela havia sido aluna do Pré-Vestibular
Comunitário da Maré. Foi vendedora ambulante, dançarina,
empregada doméstica e educadora infantil até reunir dinhei-
ro para pagar os próprios estudos. 
 Após a morte de uma amiga vítima de bala perdida, resol-
veu se dedicar à militância pelos direitos humanos. Trabalhou
na Redes da Maré e criticou duramente os abusos de poder
das forças policiais. Em 2006, integrou a equipe da
Comunidade da Maré fazendo campanha para o deputado
Marcelo Freixo, considerado padrinho político de Marielle.
 Se elegeu em 2016 para a Câmara dos Vereadores do Rio
de Janeiro com 46.502 votos. Foi a quinta vereadora mais vo-
tada da cidade. Durante o mandato, presidiu a Comissão da
Mulher da Câmara. Defensora dos direitos humanos, coorde-
nou, junto com Marcelo Freixo, a Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj). Ao longo do período em que atuou
como vereadora apresentou 16 projetos de lei, especialmente 
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pensados em políticas públicas para negros, mulheres e
LGBTI. 
 Em março de 2018, o carro onde estava Marielle foi atingido
por 13 tiros que tiraram sua vida e a do motorista Anderson
Pedro Gomes. Eles voltavam de um evento realizado na
"Casa das Pretas", um espaço coletivo de mulheres negras.
Por conta das diversas questões políticas, da investigação e
da representatividade de Marielle Franco, o caso é
acompanhado e noticiado em diversos veículos da imprensa
internacional.

ças com mães que trabalham ou estudam; Inclusão do Dia de
Tereza de Benguela (PL 103/2017); Assédio não é passageiro
(PL 417/2017): criação de uma campanha de enfrentamento
ao assédio e violência sexual em espaços públicos; Dossiê
Mulher Carioca (PL 555/2017): compilado de dados de
atendimento do sistema municipal sobre a violência contra a
mulher; Assistência técnica pública e gratuita para
habitações de interesse social (PL 642/2017).
Em 2019, a família de Marielle criou o Instituto Marielle
Franco, organização sem fins lucrativos que tem como missão 
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O legado da vereadora é
constantemente relembrado e
permanece vivo em movi-
mentos sociais em prol das
pessoas em vulnerabilidade.
Na primeira sessão após sua
morte, cinco projetos de lei de
autoria de Marielle Franco
foram aprovados. São eles:
Espaço Coruja (PL 17/2017):
acolhimento noturno às crian-



"O mandato de uma mulher
negra, favelada, periférica,
precisa estar pautado junto

aos movimentos sociais, junto à
sociedade civil organizada,
junto a quem está fazendo 
para nos fortalecer naquele

lugar onde  a gente
objetivamente não se

reconhece,  não se encontra,
não se vê."

de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras,
LGBTQIA+ e periféricas a seguirem movendo as estruturas
da sociedade por um mundo mais justo e igualitário.
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  Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setembro de 1921 —
São Paulo, 2 de maio de 1997), foi um educador brasileiro,
criador de um método inovador para alfabetização de
adultos. É mundialmente reconhecido, sendo o brasileiro com
mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas
universidades, ao todo são 41 instituições, entre elas, Harvard,
Cambridge e Oxford.
  Na adolescência estudou de forma gratuita no Colégio
Oswaldo Cruz, se tornando auxiliar de disciplina e
posteriormente professor de língua portuguesa. Em 1943
Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife.
Continuou atuando como professor de português no mesmo
colégio e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes 



da Universidade Federal de Pernambuco. 
 Em 1944 Paulo Freire se casou com Elza Maria Costa de
Oliveira, professora primária, com quem teve cinco filhos.
Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana
Maria Araújo Freire, conhecida como Nita Freire, uma ex-
aluna do Colégio Oswaldo Cruz.
 Em 1947 foi nomeado diretor do setor de Educação e
Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com
outros educadores fundou, no Recife, o Instituto Capibaribe,
uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da
época e que continua em atividade até os dias de hoje. 
 Preocupado com o grande número de adultos analfabetos e
excluídos na área rural dos estados nordestinos, desenvolveu
um método de alfabetização. Sua proposta estava baseada
no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos,
discutindo e colocando as palavras no contexto social do
indivíduo. O agricultor aprendia as palavras: cana, enxada,
terra e colheita, por exemplo. Os alunos eram levados a
pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. A
partir da palavras base é que se ia descobrindo novos termos
e ampliando o vocabulário. O "Método Paulo Freire" foi
aplicado pela primeira vez em 1962 na cidade de Angicos, no
sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados
300 trabalhadores da agricultura. Os fazendeiros da região
chamavam o processo educativo de “praga comunista”. 
 Com o golpe militar de 1964, foi acusado de agitador e
levado para a prisão onde passou 70 dias. Em seguida, após
ser libertado, se exilou no Chile. Durante cinco anos
desenvolveu trabalhos em programas de educação de
adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em
1969, lecionou na Universidade de Harvard. 
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Durante dez anos, foi consultor
especial do Departamento de
Educação do Conselho
Municipal das Igrejas, em
Genebra, na Suíça. O educador
viajou por vários países dando
consultoria educacional. Em
1980, com a anistia, retornou ao
Brasil, estabelecendo-se em São
Paulo. Foi professor da
UNICAMP, da PUC e atuou co-

mo Secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo na
gestão de Luísa Erundina. Paulo Freire faleceu em São Paulo,
no dia 2 de maio de 1997, vítima de insuficiência cardíaca.
 Livros publicados por Freire: “Educação Como Prática da
Liberdade” (1967); “Pedagogia do Oprimido” (1968), “Cartas à
Guiné-Bissau” (1975); “Educação e Mudança” (1981); “Prática e
Educação“ (1985); “Por Uma Pedagogia da Pergunta” (1985);
“Pedagogia da Esperança” (1992); “Professora Sim, Tia Não:
Carta a Quem Ousa Ensinar” (1993); “À Sombra Desta
Mangueira” (1995) e “Pedagogia da Autonomia” (1997). 
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Fernanda Toledo é uma graffiteira atuante da cultura Hip
Hop desde 2006. Possui trabalhos em diversas cidades
brasileiras, Chile e Irlanda. Atualmente atua como oficineira
de graffiti no projeto Gente em Primeiro Lugar.

Começou a carreira no Graffiti em 2004, vivenciando a
cultura Hip hop desde 2002. Evoluiu tanto em técnicas com o
spray quanto em conceito artístico, viajando para outros
estados do Brasil. Desenvolve trabalhos que abordam nossa
fauna, flora e nossas raízes negras.

https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Dorin-Graffiti-200997454009127/


ANOTAÇÕES
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Rua : General Almerindo da Silva Gomes, 162, Bairro Nova Era  Juiz de Fora

www.aaci.org.br aacijfaaci-@hotmail.com

(32)3226-4832(32)  988559201


