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A professora Nathália de Oliveira 
lança “Corpos injuriados na escola: 
problematizações para o ensino de 
filosofia”, livro com sua dissertação 
de mestrado, apresentada na 
Universidade Federal do ABC. 
Trajetória semelhante segue o 
professor de Língua Portuguesa e 
psicanalista, Davi Fernandes Costa, 

que lançou pela Pimenta Cultural o 
livro “Obediência e Desobediência 
no Cotidiano Escolar”, resultado da 
dissertação elaborada durante a 
pandemia. O trabalho foi tema da 
resenha “Mestrado utiliza Psicanálise 
e Educação para analisar cotidiano 
escolar”, publicada na seção Teses e 
Dissertações do Portal APEOESP.

Ensino Afro: 20 anos

A legislação que estabelece o ensino da história e cultura afro-
-brasileira acaba de completar 20 anos. A lei 10.639 foi assinada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 09 de janeiro de 2003, em 
seu primeiro mandato, e depois foi complementada em 2008, para 
estender a obrigatoriedade ao Ensino Médio e incluir povos e culturas 
indígenas no currículo. Precursora do tema, a APEOESP já editava o 
Boletim da Consciência Negra antes mesmo da obrigatoriedade cur-
ricular da disciplina.

Fórum Social 2023
“Democra-

cia, Direitos 
dos Povos e 
do Planeta” 
é o tema do 
Fórum Social 
Mundial 2023, 
que será realizado em Porto 
Alegre entre os dias 23 e 28 de 
janeiro. O combate à fome e ao 
fascismo mobiliza ativistas para 
o evento, cuja programação com-
pleta está no site https://www.
fsm.org.br

Arte pós-barbárie

Com experiência na repara-
ção de patrimônio artístico da-
nif icado em guerras, a Unesco 
vai atuar junto ao Ministério da 
Cultura para recuperar o acervo 
vandalizado durante o ataque de 
extremistas de direita à Praça dos 
Três Poderes, em Brasília, no dia 
08 de janeiro. Nunca, tantas e tão 
valiosas obras de arte foram de-
predadas no País. Além das peças 
roubadas, obras raras de artistas 
como Di Cavalcanti, Victor Bre-
cheret e Burle Marx tornaram-se 
alvo dos terroristas.

Minicursos sobre epidemias
Estão abertas as inscrições para a Escola São 

Paulo de Ciência Avançada em Preparação para 
Enfrentamento de Epidemias, que vai acontecer na 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP, em julho. Trata-se de um evento multidis-
ciplinar, com minicursos de pesquisadores em di-
versas áreas. Mais informações e inscrições no site 
https://sites.usp.br/epischool/pt/

Escrever o Futuro
Com transmissão on-line, o evento de volta às 

aulas da BIC terá como tema “Vamos Escrever o 
Futuro Juntos”. O evento, que acontecerá na quarta-
-feira, 18 de janeiro, no Farol Santander, vai debater 
questões como a democratização da educação e o 
desenvolvimento cognitivo infantil O evento será 
transmitido através do site https://tudocomeca-
compapelebic.com.br


