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Reaprendendo a viver!
“Liberdade con-

dicional: Pedago-
gia da deficiência 
– Reaprendendo a 
viver pelo instinto” 
é o segundo livro do 
professor de História 
e Sociologia, Gilmar 
Soares Caraimambi. 
Militante da APEOESP desde a década 
de 80, o professor, que é também um 
ativista da causa indígena, tornou-se 
cadeirante há 13 anos.

Caraimambi destacou-se durante a 
mais recente greve da categoria, por 
ter participado em cadeira de rodas de 
todas as assembleias e passeatas. O so-
brenome recebido durante o batismo 
indígena significa filho do trovão, em 
tupi guarani. Esta e outras histórias 
estão no livro da Editora Baraúna. 
Contatos com o autor e compra de 
livros através do e-mail gilmarcaribe@
gmail.com

Memorial da Democracia

Já está no ar o Memorial da Demo-
cracia, um museu virtual concebido 
por uma equipe de jornalistas, histo-
riadores, artistas e pesquisadores. O 
Portal oferece conteúdo multimídia 
sobre as lutas por justiça e liberdade 
durante os vários períodos da História 
do Brasil. Os módulos iniciais abordam 
de 1964 a 2002. O Memorial pode 
ser acessado através da seção links no 
próprio site da APEOESP ou então no 
endereço www.memorialdademo-
cracia.com.br

Exposição grátis
Escolas públicas e 

ONGs têm entrada gra-
tuita na exposição 'Diálo-
go no Escuro', em cartaz 
no Unibes Cultural. A ex-
posição, que já percorreu 32 países, leva 
os visitantes a percorrer quatro ambien-
tes totalmente no escuro, guiados por 
deficientes visuais. A  Unibes fiva na Rua 
Oscar Freire, 2.500, nos Jardins. Informe-
-se sobre as visitas gratuitas através do 
e-mail  fernanda@dialogonoescuro.com.
br ou telefone (11) 3065 4333.

A menina que doa livros
Uma estudante de 9 anos é prota-

gonista de um bem sucedido projeto 
de leitura em São Paulo. Giovanna 
Zambaldi é a "menina que doa livros". 
Aos domingos, de 15 em 15 dias, a 
garota vai ao Elevado Costa e Silva, o 
Minhocão, doar e receber livros que, 
depois de lidos, serão novamente 
repassados a outras pessoas. Mais 
informações na página "a menina que 
doa livros' no Facebook.

Memória: Lélia Gonzalez
O Projeto "Memória Lélia Gonzalez: O 

Feminismo Negro no Palco da História" 
foi lançado em São Paulo. Falecida em 
1994, a educadora e ativista Lélia foi um 
das fundadoras do Movimento Negro 
Unificado. Sua luta é tema de um livro 
fotobiográfico, um documentário e uma 
exposição. Kits pedagógicos com o con-
teúdo do projeto serão disponibilizados 
no site da homenageada, que é hospeda-
do no Portal do Projeto Memória: www.
projetomemoria.art.br

Dia da Alfabetização
No Dia Mun-

dial da Alfabe-
tização, o Sesc 
promove uma 
teleconferência sobre os impactos do 
analfabetismo no Brasil. Realizado en-
tre às 15h00 e 17h00, o debate será 
transmitido através do site www.sesc.
com.br/teleconferencias.

O livro “Formação docente: 
perspectivas teóricas e práticas 
pedagógicas”, organizado pelos 
professores da Unesp de Marília, 
José Carlos Miguel e Martha dos Reis, 
está disponível para download no 
site da Universidade. Trata-se de uma 
coletânea de artigos que refletem 
diferentes concepções e trajetórias 
de pesquisa em Educação. Destaque 
ainda para a reedição de “Gênero, 
patriarcado, violência” da socióloga 
Heleieth Saffioti. O livro das Editoras 

Fundação Perseu 
Abramo.e 
Expressão Popular 
aborda o papel 
da mulher na 
sociedade atual.


