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Acaba de chegar às livrarias “A (des) construção 
do discurso do Corpo Homossexual Masculino”, 
do professor Jair Bueno de Araújo. O livro da 
Editora Schoba é resultado da dissertação que o 
autor apresentou para obter o título de Mestre 
em Educação, Arte e História da Cultura na 
Universidade Mackenzie.
As sutilezas do preconceito e a luta pela 
diversidade, que são temas do livro e do 
mestrado, também inspiraram o professor na 
criação do projeto multidisciplinar Homofobia 
e Sexismo, na EE Profº Antônio Emílio de Souza 
Penna, onde leciona. Confira!

Teses e Dissertações
 O doutorado do professor de 

História de Atibaia, José Fernan-
do Teles da Rocha é o mais recente 
destaque da seção Teses e Disserta-
ções do site da APEOESP. Veja no site 
www.apeoesp.org.br

 Professor da EE Melvin Jones, Re-
nato Donisete Pinto vai apresentar, 

no próximo dia 13, relato da experiência 
"O fanzine como recurso pedagógico nas 
aulas de Educação Física de uma escola 
municipal”. A apresentação será feita du-
rante o IV Seminário de Metodologia de 
Ensino de Educação Física na Faculdade 
de Educação da USP. Informe-se sobre 
o Seminário e conheça a experiência 
do professor de Educação Física no site 
www.gpef.fe.usp.br/semef_2012.htm

Teatro grátis
O Grupo Tia Tralha, 

que atuou na EE Maria 
José, no Bexiga, leva à 
Praça João Mendes, no 
centro da capital, o es-
petáculo “O julgamento da mulher 
infiel”, inspirado em uma das novelas 
do clássico Decameron, de Giovanni 
Bocaccio. O espetáculo será apresen-
tado no dia 08 de julho, domingo, às 
15h00, na praça em frente ao Fórum.

Nelson Rodrigues: 
100 anos

Se estivesse vivo, Nelson Rodrigues 
completaria cem anos em 2012. Atento 
à data, o Instituto Itaú Cultural realiza 
a Ocupação Nelson Rodrigues, um mix 
de atividades em homenagem a um dos 
mais polêmicos autores brasileiros. Com-
posta por encenação, exposição, debates 
e leituras dramáticas, a Ocupação tem 
curadoria de duas das filhas de Nelson. 
Para conferir a programação completa, 
acesse www.itaucultural.org.br. Mais 
informações: (11) 2168 1777.

A formação de professores é o prin-
cipal foco do Unesp Aberta, um portal 
que reúne mais de 300 videoaulas, 
centenas de livros digitais e outros itens 
educacionais, como mapas, imagens 
e animações para uso didático. Tenha 
acesso a este conteúdo através do Por-
tal www.unesp.br/unespaberta

Exposição

A inclusão social através das artes 
é o tema da exposição que será aber-
ta nesta segunda-feira, no Museu 
Brasileiro de Escultura, o Mube. A 
exposição Pirlimpimpim reúne  traba-
lhos produzidos por crianças e ado-
lescentes em situação de risco, com o 
apoio da Love & Art, uma instituição 
fundada pela artista brasileira Alécia 
de Menezes em Los Angeles, na Cali-
fórnia. Os trabalhos ficam expostos no 
Mube apenas até o próximo dia 08. O 
Museu fica na Avenida Europa, 218.

Professor e supervisor de ensino da capital, 
Amarildo Luchetti é um dos autores com trabalho 
publicado no livro “Alfabetização e letramento em 
Diálogos: Reflexões sobre a prática docente”, da 
Factash Editora. O livro reúne 13 artigos de profes-
sores especialistas em leitura e escrita. O livro pode 
ser encomendado à própria editora: (11) 3259 1915.


