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Professores em filme selecionado
Escolhido pelo júri do maior festival de 

cinema negro do mundo, o filme Dou-
tor Gama tem um atrativo a mais para 
os educadores, especialmente ligados à 
APEOESP: a presença de dois professores 
da rede pública paulista no elenco. Teka Romualdo e Pedro Guima-
rães dividem seu tempo de trabalho entre a sala de aula e os sets de 
filmagem. O filme no qual atuam, sobre a vida do abolicionista Luiz 
Gama, acaba de ser selecionado para participar do American Black 
Film Festival, que acontecerá em novembro.

Alma de Poeta
O ex-roteirista do 

EducAção na TV, pro-
grama da APEOESP, 
foi um dos media-
dores do Encontro 
Mundial de Litera-
tura Brasileira, re-
alizado pela Focus 

Brasil Foundation. Jorge Basile 
Guglielmelli coordenou a live Alma 
de Poeta, que está disponível no 
site e redes sociais da Focus. Basile 
estreou na ficção, com o livro “Vidas 
Desobedientes: aventuras imagi-
nativas de um grupo de seres sem 
idade”, do Clube de Autores.

Samba pela Democracia

Sambistas da velha guarda e 
outros artistas vão fazer interven-
ções musicais nos protestos de 
02 de outubro. Clássicos como 
“Opinião” e novas composições 
expressam a indignação do Cole-
tivo Samba pela Democracia, que 
vem recebendo adesões. Mais 
informações, no whatsapp (11) 9 
7223 7963.

Futuro rasgado
 A professora 

Cleane Gomes, 
que faleceu víti-
ma da Covid no 
dia 05 de junho, 
é homenagea-

da na música recém-lançada por 
Criolo, seu irmão, em parceria 
com o DJ Tropkillaz. A composi-
ção é um hino de protesto contra 
as quase seiscentas mil vidas in-
terrompidas pelo descontrole da 
pandemia no País. Veja em www.
criolo.net/cleane/

Procura-se 
Professor Autor

O Prêmio Pro-
cura-se Professor 
Autor está com 
incrições abertas, 
para profissionais 
da educação que 
incentivem o uso 
do audiovisual nas escolas. Inscri-
ções na plataforma Tamanduá 
EDU: https://tamandua.tv.br/
escolas/professorautor/

Ocupação Paulo Freire
O material 

re la c iona do 
à experiência 
em Angicos, 
Rio Grande do 
Norte, na qual 
300 adultos fo-

ram alfabetizados em menos de 
40 horas, é um dos destaques da 
Ocupação Paulo Freire, que che-
gou ao Instituto Itaú Cultural no 
último dia 18. A experiência em 
1963 é considerada um marco do 
chamado  método Paulo Freire. 
O Instituto fica na Avenida Pau-
lista, 149.

“Cenários da Libertação: Paulo Freire 
na prisão, no exílio e na universidade”, 
de Clodomir Santos de Morais, é uma 
coedição do Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Ceará e da 
Editora Expressão Popular. O livro retrata 
os encontros do autor com Paulo Freire 
no México, Nicarágua, Alemanha, Estados 
Unidos e outros países onde atuaram. 
Destaque ainda para “Autoritarismo contra 
a Universidade: o desafio de popularizar 
a defesa da educação pública”, livro 
de Roberto Leher, que é tema de curso 
homônimo, oferecido pela Editora Expressão 
Popular, em parceria com a Fundação Rosa 
Luxemburgo, a partir do próximo dia 29.


