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“A elite do atraso: da 
escravidão à lava-jato”, mais 
novo livro do sociólogo Jessé 
Souza, revela o pacto dos 
donos do poder para manter 
o abismo social, que sustenta 
os privilégios da elite às custas 
da maioria da população. O 
jornalista Juca Kfouri também 
também lamenta a ascensão 
das forças conservadoras neste 
século XXI na sua biografia, 
“Confesso que perdi”, lançada 
pela Companhia das Letras. 
Apesar da trajetória de sucesso, 
o jornalista admite que o Brasil 
está muito pior do que nos 
sonhos da sua juventude.

A culpa não 
é do professor!

A Organização 
das Nações Unidas 
para a Educação, a 
Ciência e a Cultura lançou no último 
dia 24 o Relatório de Monitoramento 
Global da Educação 2017. O documen-
to, de edição bienal, tem como tema  
“Responsabilização na educação: cum-
prir nossos compromissos”. A Unesco 
aponta que o Brasil ainda tem 13 
milhões de analfabetos e alerta para o 
equívoco de práticas como o pagamen-
to de bônus atrelado ao desempenho 
e a responsabilização dos professores 
pelos problemas de aprendizagem.

Exposições
* As vésperas de completar 13 anos 

de existência, o Museu Afro Brasil anun-
cia sua programação para o Mês da 
Consciência Negra. O Museu, localizado 
no Parque do Ibirapuera, vai realizar, no 
dia 11 de novembro, o“Seminário Litera-
Sampa em Terras de Akpalôs”, e entre os 
dias 22 e 26 de novembro, Intervenções 
Afroliterárias. Destaque ainda para as 
exposições “Design e Tecnologia no Tem-
po da Escravidão” e “Barroco Ardente e 
Sincrético Afro-Luso-Brasileiro”. 

* O Memorial da Resistência abriu 
no dia 21 de outubro a exposição “Hia-
tus: a memória da violência ditatorial 
na América Latina“. As obras fazem re-
ferência ao trabalho das Comissões da 
Verdade e à permanência de violações 
de direitos no mundo. A entrada é gra-
tuita e o Memorial da Resistência fica 
no Largo General Osório, 66, na Luz.Seriado Teatral

A Companhia Através do Brincar 
produziu o Seriado Teatral “Sempre 
Juntos na Vida”, que reúne três peças 
de teatro de boneco e animação foca-
das na Educação Infantil. A Companhia 
leva o trabalho a escolas e outros 
espaços culturais. Informações no site 
www.ciaatravesdobrincar.com.br.

Teses e Dissertações
A APEOESP destaca em seu site 

trabalhos acadêmicos dedicados à 
Educação e ao Magistério. Veja as 
mais recentes resenhas:
 Mestre em Física, professor pesquisa 

uso de celulares para o ensino da disciplina
 Tese de doutorado mostra como se 

dá a "blindagem" do governo do Estado

Cursos no Sesc
O Centro 

de Pesquisa 
e Formação 
do Sesc está 
com inscrições abertas para dois cursos 
focados nos educadores: “Diversidade 
sociocultural, multiculturalismos e 
educação” e “Financiamento da Edu-
cação Pública no Brasil”. Os cursos se-
rão ministrados no Centro de Pesquisa, 
localizado na Rua Drº Plínio Barreto, 
285, na Bela Vista. Mais informações: 
(11) 3254 5600.  

Minha Escola no Mapa

Professor de Biologia na Praia 
Grande, Márcio Motta criou o projeto 
“Minha Escola no Mapa”, no qual os 
próprios estudantes retratam o coti-
diano escolar através de fotografias. 
Os trabalhos produzidos irão integrar 
um mapa com registros de escolas de 
todo País. Os professores interessados 
em participar do projeto,  podem 
entrar em contato através do e-mail 
marciomottabio@gmail.com


