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Tese sobre 
afro-brasilidades

A História da África e Cultura Africa-
na e Afro-Brasileira em livros didáticos  
é o tema da tese de doutorado que o 
professor Pedro de Souza Santos acaba 
de defender na Faculdade de Educação 
da USP. Destaque da seção Teses e 
Dissertações do site da APEOESP, neste 
Mês da Consciência Negra, o trabalho 
é resultado de uma pesquisa com base 
na Lei nº 10.639/2003, que incluiu a 
temática no currículo oficial.

Repúdio
Inspirados pela 

campanha de uma 
deputada de Santa Catarina, já inves-
tigada pelo Ministério Público Federal, 
grupos do Vale do Paraíba criaram uma 
canal de denúncia contra professores. 
Em Araraquara, os professores estão 
sendo perseguidos por grupos guiados 
pelas propostas do 'Escola sem Partido', 
como o "Direita Araraquara". A OAB 
condena as iniciativas, que violam di-
reitos básicos e intimidam educadores.

Educação: uma 
luta de todos nós

A educação pública 
crítica e libertária é o 
tema do Livro Agenda 
2019, do Núcleo Pirati-
ninga de Comunicação. 
Sob o tema “Educação: 
uma luta de todos nós”, 
a publicação destaca a 

biografia de grandes educadores, como 
Paulo Freire e Maria Montessori. As 
agendas podem ser encomendas pelo e-
-mail npiratininga@piratininga.org.br. 

Masp: 50 anos
Fundado no dia 07 de novembro de 

1968, o Masp celebra o seu aniversário 
com o Seminário “O Masp de Lina: 50 
anos do Edifício na Avenida Paulista”. 
Arquitetos e historiadores participarão 
do evento nesta segunda-feira, dia 05. 
Mais informações através do telefone: 
(11) 3149 5959.

Lute como uma garota!

Dois vencedores da Mostra Interna-
cional de Cinema de São Paulo celebram 
a força feminina. "Torre das Donzelas", 
de Suzanna Lira, fala sobre as prisionei-
ras políticas da ditadura militar, como 
a ex-presidente Dilma Rousseff. "Las 
Sandinistas!", de Jenny Murray, conta a 
história das guerrilheiras socialistas da 
Nicarágua. Destaque ainda para a estreia 
de "My Name is Now", a biografia de Elza 
Soares dirigida por Elisabete Martins.

Virada Zen
São Paulo recebe 

a Virada Zen, na se-
mana de 05 a 11 de novembro. A popu-
lação vai poder participar gratuitamente 
de aulas de yoga, meditação e outras 
práticas que promovem o bem-estar e 
a cultura de paz. A programação está 
no site www.viradazen.com.br

Consciência Negra
A 3ª edição do evento Preta Leste é 

um dos destaques do Mês da Consci-
ência Negra, na Oficina Cultural Alfre-
do Volpi, que vai oferecer uma extensa 
programação gratuita para celebrar o 
tema. A Oficina fica na Rua Américo 
Salvador Novelli, em Itaquera. Mais 
informações: (11) 2205 5180.

Em protesto contra a 
apologia à violência, 
milhares de eleitores foram 
às urnas com livros, no 
segundo turno das eleições 
2018. O ator Bruno Galiasso 
levou o best seller “O ódio 
que você semeia”, um 
livro sobre racismo escrito 
pela ex-rapper Angie 
Thomas. “Para uma vida 
não-fascista”, da Editora 
Autêntica, foi a escolha 
do delegado hare krishna 
Orlando Zaccone. O protesto 
“Mais Livros; Menos Armas” 
continua!

Resistir é: 
“Importante frequentar teatros, 
museus, levar arte para a rua e ocupar 
a cidade, que é nossa... É na arte 
que encontramos a discussão sobre 
o que estamos vivendo, a crítica 
ao momento, a luta por direitos." - 
Radialista Roberta Martinelli.


