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O longo histórico de violência e
preconceitos, que culminaram na
guinada reacionária que assola o Brasil,
são analisados no mais novo livro da
antropóloga Lilia Moritz Schwarcz.
“Sobre o Autoritarismo Brasileiro”
acaba de ser lançado pela Companhia
das Letras. O recente Manifesto de
ex-ministros da Educação em defesa
do MEC colocou em destaque o livro
“Quatro Décadas de Gestão Educacional
no Brasil”, com entrevistas de 14
ex-ministros. O livro do jornalista
Antônio Gois está disponível para
download no Observatório da Educação.

Clássicos da Literatura Brasil mostra a sua cara

Bloomsday - São Paulo celebra, nos
dias 15 e 16 de junho, o Bloomsday,
um evento literário em homenagem
ao clássico “Ulysses”, do escritor irlandês James Joyce. O livro narra os
acontecimentos vividos pelo personagem Leopold Bloom no dia 16 de
junho de 1904. A Casa das Rosas, na
Avenida Paulista, e a Casa Guilherme
de Almeida, em Perdizes, vão oferecer
atividades gratuitas de literatura, música e cultura irlandesa.
Romeu & Julieta - Os veteranos
atores Renato Borghi e Miriam Mehler são os protagonistas de Romeu &
Julieta 80, que terá
sessões no Sesc Santo André, nos dias
14 e 15 de junho.
O trágico amor dos
adolescentes de Verona será reinterpretado pelo casal octogenário. O Sesc
fica na Rua Tamarutaca, 302, na Vila
Guiomar, em Santo André

Inspirado na obra do premiado escritor João Silvério Trevisan, o Museu da Diversidade Sexual abre no dia 08 de junho
a exposição “Devassos no Paraíso: o Brasil
mostra sua cara”. Através de charges,
ilustrações e fotografias, o Museu, localizado no Metrô República, apresenta a
trajetória da construção das sexualidades
e expressões de gênero no Brasil.

Tragédia anunciada!
O Atlas da Violência 2019 revela
que o Brasil já contabiliza o dobro
de homicídios registrados no Iraque
e outros países afetados por guerras
civis. Negros, mulheres e a população
LGBT têm mais chances de entrar nesta
alarmante estatística. Em 2017, último
ano apurado pelo estudo, o Brasil registrou 65.602 homicídios.

Ciranda de Filmes
Está em cartaz na Plataforma VideoCamp, até o dia 30 de junho, a
Ciranda Online de Filmes, que destaca
produções com foco na infância, juventude e educação. Acesse https://
www.videocamp.com

Formação

Cultura - A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais está com
inscrições abertas para a especialização
em Cultura e Educação. O curso terá
duração de 1 ano e 4 meses, com início
no próximo dia 17. O edital está disponível no site http://flacsovirtual.org.br
Vestibular - Estão abertas as
inscrições para o Encontro com Professores realizado pela Unicamp, para
prepará-los para as provas do seu
vestibular. Há vagas para várias disciplinas. Mais informações pelo telefone:
(19) 3521 1784 ou e-mail encontro@
comvest.unicamp.br

Respostas p/
o Amanhã
Termina no próximo dia 17 o período
de inscrições para o Prêmio Respostas
para o Amanhã, que destaca projetos
pedagógicos voltados à melhoria das
comunidades envolvidas com as escolas. Inscrições: https://respostasparao
amanha.com.br/professores

Nas bancas
O dossiê “A Educação diante da catástrofe” e um especial sobre
os 50 anos da Revolta
de Stonewall, tema
da 23ª Parada do Orgulho LGBT, são os
destaques da mais recente edição da
Revista Cult, disponível também online.

