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"Histórias de ninar para garotas 
rebeldes - 100 fábulas sobre 
mulheres extraordinárias”, das 
jornalistas italianas Elena Favilli 
e Francesca Cavallo, reúne cem 
biografias de mulheres brilhantes, 
como a cientista Marie Curie e a 
atleta Maya Gabeira. O livro foi 
traduzido no Brasil pela Editora 
Vergara & Ribas. O jornalista Thales 
Guaracy acaba de lançar, pela 
Editora Record, "Anita - Um romance 
de coragem", sobre a trajetória 
da guerrilheira que lutou pela 
independência gaúcha no século XIX.

Semana Nacional
A Confederação Nacional dos Tra-

balhadores em Educação abre nesta 
segunda-feira, 17 de abril, a 18ª Sema-
na Nacional em Defesa e Promoção da 
Educação Pública. O tema desta edição 
é "Democrática e Crítica: A Educação 
Pública Não Está à Venda". A CNTE pu-
blica em seu site um livro com o tema 
e a programação completa. Acesse 
www.cnte.org.br

Viagens ao Brasil 
Será no dia 

24 de abril a 
Jornada de 
Estudos Via-
gens ao Brasil: 
A Construção 
do País em Textos e Imagens, promovida 
pela Biblioteca Brasiliana e Mindlin da 
USP. Serão quatro mesas de debates 
das 9h30 às 17h00, com perspectivas 
histórica, estética e literária do Brasil. A 
Biblioteca fica na Cidade Universitária; a 
Jornada é gratuita e a programação está 
no site https://www.bbm.usp.br/

Profissão, esperança
Termina no 

próx imo d ia 
30, a exposição 
"Dom Pedro Ca-
saldáliga – Pro-
fissão, esperan-
ça", em cartaz 
no Centro Cul-
tural São Paulo. São fotografias, cartas e 
poesias do bispo catalão que atua ao lado 
dos mais pobres no Brasil, principalmente 
nas comunidades indígenas. O Centro 
Cultural fica  na saída do Metrô Vergueiro.

O trabalho das professoras Leila Gra-
ziela Mendonça e Cláudia Di Risio na EE 
Djalma Octaviano, localizada em Campi-
nas, foi tema de reportagem na Folha de 
S. Paulo no último 10. As professoras cria-
ram a disciplina "Circo Matemática", que 
utiliza truques de mágica para facilitar a 
aprendizagem de conceitos matemáticos. 

O direito à Educação!

 O conservadorismo, que tem des-
figurado Planos de Educação em todo 
o País, atingiu a Base Nacional Comum 
Curricular, divulgada pelo MEC no últi-
mo dia 06. O Ministério da Educação 
retirou da base menções à “identidade 
de gênero” e à “orientação sexual”, 
em total desrespeito ao conceito de 
educação democrática e plural. 
 A ONU recebeu em Genebra rela-

tório sobre as violações ao direito huma-
no à Educação no Brasil. O Instituto de 
Desenvolvimento e Direitos Humanos e a 
Campanha Nacional pelo Direito à Edu-
cação alertaram diplomatas de diversos 
países sobre o risco que o Brasil enfrenta 
com projetos como o Escola sem Partido, 
a redução de recursos para a Educação 
Pública e o impacto do conservadorismo 
na abordagem em sala de aula de temas 
como gênero e diversidade.
 Em São Paulo, professores partici-

param no dia 04 de abril de reunião com 
a relatora especial pelo direito à educa-
ção da ONU, Koumbou Boly Barry. Ela 
recebeu denúncias sobre os ataques aos 
direitos humanos no País, em especial ao 
direito à Educação. Em pauta também 
propostas pedagógicas autoritárias, 
que vão na contramão do avanço da 
Educação na contenção do bullying e de 
todas as formas de preconceito, como 
machismo, racismo e homofobia.


