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Pela primeira vez, os professores da rede estadual paulista têm um
espaço exclusivo para a divulgação de sua produção literária nesta 25ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A presença da APEOESP no mais
tradicional evento do mercado literário brasileiro é resultado de anos de
trabalho focado no protagonismo de profissionais que, com seu empenho e
talento, impedem a falência completa do sistema educacional.
O Sindicato acredita que a prática político-pedagógica de registrar as
experiências educacionais e artísticas seja inspiradora; por isso, criou em 2018
o seu Coletivo de Escritores. Afinal, para além da atividade em sala de aula, as
experiências subjetivas proporcionadas pela literatura são essenciais.
Conheça aqui os professores/escritores revelados pela APEOESP e presentes
nesta 25ª edição da Bienal do Livro.

Kátia Florêncio: “70 anos da
Casa do Poeta de São Paulo”
(colaboração na coletânea
organizada por Wilson de Oliveira
Jasa), Jasa Produções Editora

Alcides de Paiva Campos:
“Professando novos caminhos”,
Haikai Editora

Alda Araújo: “Vamos
Crochetar? - Perse Editora

Aldo Santos: “A Luta faz a
História”, “Movimento Negro
- Embate político e jurídico”,
“Memórias de Infância”, e “Vila
Lulaldo: da Lei do barbante à
regularização fundiária”, em
parceria com a jornalista Ana Valim,
todos editados pela Dialógica

Francisco Greter: "A Filosofia
toma partido: a Filosofia,
a Educação e a questão
democrática”; organizado com
a colaboração dos professores
Aldo Santos e Marcos Silva e
Silva, Dialógica Editora .

Gerson Jorio: “Vergonha Alheia”
e “Eleições Proporcionais”, Editora
Chiado

João Gomes de Sá: “Alice no
País das Maravilhas em Cordel”,
Editora Nova Alexandria

Luzia Stocco: “Eles querem a
ponte” e “O salto das estrelas
& As vacas que jorravam leite”,
Editor Camilo Irineu Quartarollo

Jorge Menezes: “O Despertar
para a Pesquisa - Folclore Infantil”,
Editora Um Livro

Maria Izabel Azevedo
Noronha – Professora Bebel:
“Qualidade da Educação:
Qualificação e valorização dos
profissionais da Educação” APEOESP

Angela Maria Tavares: “A
Felicidade está nas estrelas”,
Ediçao própria

Gilmar Soares Karaí
Mamby: “Sonhos e Memórias
- Reaprendendo a Vida pelo
Instinto”, Futurama Editora

José Felício de Cezare: “Uma
Poética Política”, Editora In House

Sérgio Demetre: “Xadrez
como instrumento de combate
ao desinteresse pela educação
formal” e “Xadrez: um esporte e
uma arte ao alcance de todos”,
Scortecci Editora

Carlos Eduardo Pires Guerra:
“Alfabeto com dobraduras”,
Clube de Autores

Glafira Menezes Corti:
“Tamborilando com Letras”,
Editora Matarazzo, e “Pra Você”,
Futurama Editora

José Reginaldo Furtado:
“Floresta Viva - Uma Odisseia
(quase) huma-na”, Canal 6 Editora

Vera Lúcia Godoy Correia:
“Entre Flores e Espinhos”, “Fruto
Maduro” e “Um conto em cada
canto”, Futurama Editora

Dil Gonçalves: “Os elementos
mágicos dos contos de fadas
na educação”, Editora Adonis, e
“Enquanto você dormia - contos
e crônicas”, All Print Editora

Ivo Lima dos Santos: “Pensar
Bem. Viver Melhor”, Editora
Pontes, e “A Direção da Vida Entre caminhos e descaminhos”,
Dialógica Editora

Juvenal de Aguiar: “Genocídio
Educacional no Estado de
São Paulo” e “Estripulias do
Sapequinha e do Ximbiquinha” Biblioteca 24 horas

Vinicius Vasconcellos: “Teu
corpo em Poesia”, Perse Editora

Sessões de lançamento

Além de contos, crônicas e poesias, a APEOESP traz para
a Bienal do Livro toda a força do histórico e combativo movimento dos professores no Estado de São Paulo, através de dois
lançamentos que retratam o atual momento desta luta.

O Boletim Educacional tem revelado que, apesar de
lecionar em meio a adversidades, muitos professores ainda
atuam em espetáculos teatrais, exposições e shows.
A criação do Coletivo de Escritores da APEOESP, em fevereiro de 2018, é resultado deste trabalho de protagonismo
dos educadores paulistas.
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Na abertura da 25ª Bienal Internacional do Livro de São
Paulo, no dia 03 de agosto, a APEOESP vai apresentar o
seu Coletivo de Escritores, em uma sessão literária especial.
Nesta sua primeira participação no evento, o Sindicato
apresenta 21 escritores independentes.
No dia 06, será a vez do Professor Juvenal Aguiar, coordenador do Coletivo, lançar a segunda edição do seu livro “Genocídio
Educacional no Estado de São Paulo". As sessões acontecem das
15h30 às 17h00, no Espaço Suzano da Bienal do Livro.

Arte & Ativismo: APEOESP
revelando professores

A APEOESP continua a escrever a História do Magistério,
também através do Jornal EducAção na TV, que já é um
dos três programas mais antigos da TV brasileira. Além da
pauta sindical, o programa, que vai ao ar todos os domingos na Rede TV!, aborda temas relacionados aos direitos
humanos e ao conceito de Educação aliada à informação.
O EducAção na TV está na edição 852 e também pode ser
visto no portal do Sindicato: www.apeoesp.org.br.

Referência acadêmica
Os temas educacionais estão entre os mais debatidos no
ambiente acadêmico. Por isso, a APEOESP publica em seu site
desde 2006 a seção Teses e Dissertações, com resenhas de
trabalhos acadêmicos sobre a sua própria história e a Educação.
Muitos dos mestrados e doutorados foram desenvolvidos pelos
próprios professores da rede pública de ensino.
A seção Teses e Dissertações é outro trabalho pioneiro,
que dá destaque à atuação sindical e acadêmica dos professores. Também é um dos únicos espaços a documentar
o debate sobre o movimento da categoria e as mais de sete
décadas de história da APEOESP.

A primeira edição do Boletim Educacional e Cultural da
APEOESP foi veiculada no dia 27 de fevereiro de 2003. Em
preto e branco, a edição eletrônica circulou apenas internamente no Sindicato, com três dicas educacionais.
Hoje, na edição 638, o boletim estabeleu-se como o único
informativo a dar visibilidade para a produção literária, artística e acadêmica dos professores, que recebem ainda dicas
educacionais e culturais sob medida para o aprimoramento
intelectual e o lazer.

Incentivo à leitura
Depois da inauguração da sua Biblioteca Central, no final
de 2012, a APEOESP passou a investir nos espaços de leitura
também nas suas subsedes, como Piracicaba e Sudeste
Centro, que inclusive incorporou uma videoteca ao acervo.
Atento à implementação da Lei 12.244/10, que prevê a
instalação de bibliotecas em todas as escolas brasileiras
até 2020, o Sindicato também já promoveu cursos de
monitores de bibliotecas.
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