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A Editora do Brasil tem muito orgulho em apresentar seus títulos paradidáticos deste 

ano, pertencentes à Coleção Convivências Plurais, que trazem questionamentos sobre 

pautas urgentes em casa e em sala de aula: a luta antirracista e os Direitos Humanos. 

Nos últimos anos, a pauta da luta antirracista vem ganhando destaque, não só pelo 

aumento nas denúncias de racismo estrutural e do genocídio contra a população negra, 

mas também pela urgente necessidade de nossa sociedade romper de vez com o círculo 

vicioso da desigualdade racial e social. Uma das principais maneiras de isso acontecer é 

por meio da construção de uma educação verdadeiramente antirracista nas escolas.  

RACISTA, EU? AFROBRASILIDADES E A LUTA ANTIRRACISTA, das autoras Silvia Panazzo, 

Flavia Natércia e Cristina Astolfi, propõe aos jovens leitores pensar e debater sobre o 

tema, contribuindo para a transformação social e possibilitando a conscientização sobre 

o racismo e a desconstrução de suas estruturas. Com uma proposta teórica consistente 

e cuidadosa, que estimula o debate e a reflexão, trata-se de uma leitura essencial para 

os dias atuais. Afinal, não basta não sermos racistas; temos de ser antirracistas também. 

Afinal de contas, as diferenças culturais presentes em nossa sociedade garantem a 

autonomia e a consciência dos direitos de cada um – que deveriam ser iguais para todos 

–, bem como o respeito e o acolhimento em qualquer situação ou local.  

Para discutir a necessidade de diálogo e compreensão da diversidade, algo que apenas 

se conquista a partir da empatia, da identificação com o outro, apresentamos o título 

VOCÊ, EU, TODOS NÓS... DIREITOS HUMANOS E UM FUTURO COMUM, de Isabel Lorch 

Roth, que propõe olhar para si mesmo, pelo reconhecimento dos anseios e pelas 

https://drive.google.com/drive/folders/1vms9fONCFBjFFo_avW-rWrsRaL16ntSz?usp=share_link


necessidades individuais, sem esquecer que o coletivo é formado pelos outros e por nós 

mesmos. A educação tem papel fundamental para a emancipação; por isso, neste livro, 

a autora convida os jovens a refletir sobre essas e muitas outras questões dentro – e 

fora – da sala de aula.  

Também de Isabel Lorch Roth, VOCÊ, EU, TODOS NÓS... DIREITOS HUMANOS E 

SOCIEDADE traz questões cada vez mais frequentes em relação a racismo, equidade de 

gênero, acesso a informações confiáveis e movimentos sociais em busca da garantia dos 

direitos das minorias, que estão relacionadas com aspectos dos Direitos Humanos que 

ainda falhamos, como sociedade, em colocar em prática. No entanto, também 

observamos avanços, como as diversas ações que ganham força no cenário mundial para 

mudar essa realidade. Tal mudança exige a participação de todos e passa pela ampliação 

do espaço de debates sobre o tema. É isso que esse livro propõe: incentivar os jovens a 

se aprofundarem, dentro e fora da sala de aula, nas diferentes questões que perpassam 

os Direitos Humanos e, assim, ajudarem na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. 
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Sobre Cristina Astolfi 

Graduada em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

especialista em Ferramentas Interativas Aplicadas à Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em História Social, na linha de pesquisa “Diáspora 

Africana e Cultura Afro-brasileira”, pela Universidade de São Paulo (USP), quando pesquisou 

sobre a festa de origem congo-angolesa dos Caretas e Zambiapungas do Baixo Sul da Bahia. 

 

Sobre Flavia Natércia 

Bióloga e mestra em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutora 

em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). Atua há mais de 20 anos 

como divulgadora científica, escrevendo projetos, reportagens, artigos, cartilhas, capítulos de 

livro e livros sobre temas diversos. Em 2022, concluiu graduação em Letras na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua monografia, intitulada “Preto no branco: tradução e 

crítica decolonial do romance Adua”, a levou a refletir sobre sua própria condição de mulher 

negra neste lugar tão desigual que é o Brasil, onde esbarrou de várias formas no racismo desde 

a infância. 

 

Sobre Silvia Panazzo 

Licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Licenciada 



em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Pós-graduada em Tecnologias 

na Aprendizagem pelo Centro Universitário Senac. Professora de História no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

 

Sobre Isabel Lorch Roth 

Nasceu em São Paulo, mas, atualmente, mora no Rio de Janeiro. Filha de artista plástico e de 

arquiteta que enveredou pelo terceiro setor e, hoje, trabalha com sustentabilidade e 

responsabilidade social. Influenciada por eles, passou boa parte de sua adolescência querendo 

estudar artes plásticas, até que descobriu que o que mais a impactava nos seus artistas 

favoritos era a capacidade que tinham de comunicar, de maneira criativa e instigante, 

reflexões sociais e posicionamentos políticos. Assim, acabou decidindo estudar Relações 

Internacionais. Desde então, pesquisa temas relacionados com Direitos Humanos, com foco 

em violência de Estado e conflitos sociais. Nos últimos anos, desenvolveu, como curadora, 

projetos culturais e educativos voltados à promoção dos Direitos Humanos, da diversidade e 

da democracia. Essas ações envolveram mais de 50 mil crianças e adolescentes e centenas de 

educadores, em sete estados brasileiros. Atualmente, é gestora cultural e articuladora de 

parcerias no terceiro setor. 

 

Sobre a Editora do Brasil 

A Editora do Brasil busca, há quase 80 anos, renovar produtos e serviços que levem aos milhares 

de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos 

do país, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto didático e 

literário comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.  

O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 

que transforma e é transformada. Mais do que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 

observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso país. 

 

Informações à Imprensa: 

Maria Fernanda Menezes 

Poché Assessoria/Editora do Brasil 

mafemenezes@gmail.com 

+55 (11) 98122-0558 

 

 

mailto:mafemenezes@gmail.com

