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“Pedagogia do Oprimido”, 
do educador Paulo Freire, 
é o único livro brasileiro na 
lista dos cem mais solicitados 
nas universidades de 
Língua Inglesa. A lista do 
Projeto Open Syllabus avalia 
programas de estudo de 
universidades dos Estados 
Unidos, Reino Unido, Aiustrália 
e Nova Zelândia.
Escrito em 1968, o livro já foi 
traduzido em 20 idiomas e é 
uma referência da prática de 
uma pedagogia libertadora 
e progressista. Editado pela 
Paz e Terra, “Pedagogia do 
Oprimido” está disponível 
também como e-book.

Saúde! Brasileiros
O Portal Saú-

de! Bras i le i ros 
publica um es-
pecial sobre den-
gue, chikunguya 
e zika. O comba-
te ao mosquito 

transmissor das doenças também foi 
tema do Dia Nacional de Mobilização 
da Educação contra o Aedes Aegyp-
ti, ação levada às escolas no último 
dia 19. Informe-se através do Portal: 
http://brasileiros.com.br/

Concurso de Redação
Termina no dia 29 de fevereiro o 

prazo para inscrições no Concurso de 
Redação "Como eu quero envelhecer", 
promovido pela Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia. Direcionada a 
alunos do 1º e 2º anos do Ensino Mé-
dio, a iniciativa dá voz às expectativas 
dos adolescentes sobre a velhice. As ins-
crições podem ser feitas através do site 
www.sbgg.org.br/concursoredacao.

Professora de Língua 
Portuguesa, Keli Cristina 
Braz Loro é autora do li-
vro "A cegueira da visão", 
um romance que aborda 
as escolhas e a possibi-
lidade de uma segunda 
chance na trajetória hu-
mana. A professora também é autora 
de poemas publicados em Antologias 
da Editora Litteris. Contatos através do 
e-mail kelibraz@uol.com.br

Língua & Cultura
O Auditório Oscar Niemeyer, locali-

zado no Parque do Ibirapuera, vai sediar 
nos dias 27 e 28 de fevereiro a edição 
brasileira do 14º Festival Internacional 
de Língua & Cultura. Com apresentação 
dos jornalistas Zeca Camargo e Marina 
Person, o Festival é um intercâmbio 
cultural e educacional entre jovens de 
diversas culturas. O evento que acon-
tece em 27 países terá entrada franca.

Diversidade
Afro - O 
movimento 
negro ga-
n h o u  u m 
novo hino. 
Trata-se da 
música "For-
mation", de 
Beyoncé, cujo clipe já foi visto mais 
de 20 milhões de vezes no Youtube 
desde o seu lançamento, no dia 06 de 
fevereiro. Além de celebrar o orgulho 
afro, o clipe é um protesto contra a 
violência policial, que faz vítimas nos 
Estados Unidos e também no Brasil. 
Em cenas do clipe, um garoto negro 
dança diante de um cordão de policiais 
e uma pichação pede que os negros 
não sejam mais alvos da polícia. Assista 
"Formation" no Youtube.
LGBT - A 
TV Brasil vai 
lançar o pri-
meiro talk-
-show LGBT 
do País. Es-
tação Plural 
estreia em 
março com entrevistas e debates co-
mandados pelo jornalista Fernando 
Oliveira e pelas cantoras Elleon Oléria 
e Mel Gonçalves. Entre os entrevistados 
que já participaram das primeiras edi-
ções gravadas estão o médico Drauzio 
Varella e a atriz Bruna Lombardi.

Semana de 22
"94 anos da Semana de 22" é o 

tema da exposição em cartaz na Gale-
ria Ponto Art, que celebra o aniversário 
do evento que renovou o cenário ar-
tístico e cultural brasileiro. A Galeria, 
localizada na Vila Madalena, também 
está promovendo atividades literárias 
sobre a Semana de 22. Mais informa-
ções: (11) 2548 1661.


