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Raio-X do preconceito 
na escola

A Associação 
Mulheres Pela 
Paz lança, em se-
minário virtual no 
próximo dia 30, 
a pesquisa “Per-
cepção de docen-

tes sobre o reforço de estereótipos 
discriminatórios na prática do 
ensino fundamental público”. Re-
alizada pelo Datafolha, a pesquisa 
ouviu professores e especialistas 
sobre preconceitos de gênero, 
raça, aparência e orientação sexual 
no ambiente escolar. Associadas 
à APEOESP têm prioridade nas 
inscrições para o Seminário, no site 
https://mulherespaz.org.br

Mostra Internacional 
Em formato híbrido, a Mostra Inter-

nacional de Cinema chega à 45ª edi-
ção, com sessões em plataformas de 
streaming e algumas salas de cinema. 
São 264 filmes de 50 países; destaque 
para “A Viagem de Pedro”, filme de 

Laís Bodanzky sobre D.Pedro I, e o franco-america-
no Annette, premiado no Festival de Cannes. Veja a 
programação no site https://45.mostra.org/

Filósofo 
pop

O pensamento de Paulo Freire 
e os versos dos Racionais MC’s são 
a inspiração do  professor Fabiano 
Ramos Torres, protagonista da 
reportagem “Professor da zona 
leste usa o ‘dialeto’ periférico para 
ensinar filosofia em escolas públi-
cas”. Doutor em Educação pela 
USP, Fabiano é um dos autores do 
livro “Crônicas do Ensino Básico”. 
Leia a reportagem na Agência 
Mural.

Arte & Educação
O artista Eduardo Kobra criou um mural na EE 

Professor Raul Brasil, em Suzano, para celebrar 
a retomada pós-isolamento. A escola, palco de 
um massacre em 13 de março de 2019, tornou-se 
um símbolo de recomeço, muito bem retratado 
pelos coloridos e afetuosos grafites de Kobra, que 
tem obras nos cinco continentes. 

Troféu Símbolo para Alex
O fotógrafo Alex Silveira, mutilado quando 

retratava a violência da PM contra os professores 
na Avenida Paulista, é um dos homenageados 
do 43º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de 
Anistia e Direitos Humanos, entregue neste 25 de 
outubro. Atingido por uma bala de borracha, Alex 
perdeu 85% da visão do olho esquerdo quando 

fotografava a violenta ação policial contra uma Assembleia da APEO-
ESP, em maio de 2000. 

Marighella, o filme
Adiada inúmeras vezes 

nos últimos dois anos, a es-
treia do filme Marighella vai 
finalmente acontecer no dia 
04 de novembro, data que marca os 52 anos da exe-
cução do ativista, escritor e político baiano interpre-
tado por Seu Jorge. O filme já estreou nos Festivais 
de Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, Santiago, 
Havana, Istambul, Atenas, Estocolmo e Cairo.

Já está em pré-venda “Amoroso - 
uma Biografia de João Gilberto”, 
último livro do pesquisador Zuza 
Homem de Mello. A biografia do 
reverenciado criador da bossa 
nova está sendo lançada pela 
Companhia das Letras. Destaque 
ainda para “A vida nunca mais será 
a mesma - cultura da violência e 
do estupro no Brasil”, livro que a 
jornalista Adriana Negreiros acaba 
de publicar pela Editora Objetiva, 
sobre a naturalização do desprezo 
pelas mulheres no Brasil.


