
Nº 451 18/08/2014

Faleceu no dia 13 de agosto um dos 
mais brilhantes historiadores brasileiros. 
Professor da USP e da Universidade 
de Harvard, entre outras, Nicolau 
Sevcenko tinha 61 anos e um estilo 
apaixonado, que conquistava leitores 
e estudantes que disputavam suas 
aulas de História da Cultura. Entre os 
prêmios conquistados, um Jabuti e 
um Moinho Santista Juventude, no 
início da carreira. A Editora Cosaf Naify 
reeditou “A Revolta da Vacina”, clássico 
da historiografia nacional escrito por 
Sevcenko em 1983, e lançou em 2010 
sua segunda tradução de “Alice no País 
das Maravilhas”, de Lewis Carrol.

Meia-entrada 
- Os 70 anos de Chico 
Buaque, comemorados 
em 19 de junho, estão 
sendo celebrados em 
quatro espetáculos ba-
seados em clássicos do compositor. No 
Centro Cultural Banco do Brasil, está 
em cartaz “A Ópera do Malandro”; 
no Teatro Faap, “Todos os Musicais de 
Chico Buarque em 90 minutos”. No 
último dia 14, entrou em cartaz “O 
Grande Circo Místico, no Theatro Net. 
“Reconstrução” estreia em setembro.

Grátis  -  O 
Grupo Teatral da 
CUT encena o es-
petáculo “O último 
dia de um conde-
nado”, baseado em 
romance de Victor 
Hugo sobre a pena 
de morte. Apoiado 
pela APEOESP e 
outros Sindicatos, 
o grupo dirigido 
por Mauro Schames apresenta-se no 
dia 28 de agosto no Auditório do 
SindSep, na Rua Itapetininga, 163, no 
centro da capital. Mais informações: 
(11) 3214 2517.

TEATRo

Sugestão de aula nº 70
“A Educação não é apenas uma 

pequena parte da nossa existência; 
é a própria vida”, ensina o professor 
John Keating a seus alunos no filme 
“Sociedade dos Poetas Mortos”. O 
personagem, interpretado pelo ator 
Robin Williams em 1989, entusiasma 
seus alunos com o poder da literatura 
e da poesia. Professores do mundo 
inteiro homenagearam o ator nas 
redes sociais, desde o seu falecimento 
no último dia 11. Muitos disseram 
inspirar-se no carismático mestre de 
Sociedade dos Poetas Mortos.

 Fotografia
Vai até o dia 29 de agosto o período 

de inscrições para o III Concurso de Fo-
tografia “Por Ser Menina”, que acontece 
simultaneamente em 13 países. Fotó-
grafos profissionais e também amadores 
podem participar retratando a vida de 
meninas e adolescentes na América La-
tina. Formulário e regulamento no site 
www.concursoporsernina.org.

Teses e Dissertações
Leia as mais recentes resenhas sobre 

trabalhos acadêmicos publicadas no 
site da APEOESP:
 Professora leva à Conferência em 

Columbia pesquisa sobre gênero e cul-
tura afirmativa na formação de jovens;
 Doutorado na USP avalia peda-

gogia da emancipação, educação e 
direitos humanos no Brasil;
 Problema das águas e a questão 

ambiental em São Paulo são abordados 
em doutorado de professor de geografia.

Dias de Luta
A resistência estudantil à ditadura 

será o tema do próximo encontro do 
Projeto “Sábados Resistentes”, no dia 23 
de agosto no Memorial da Resistência 
de São Paulo. Durante o evento, serão 
lançados o  filme “Calabouço, 1968 - 
Um tiro no coração do Brasil”, de Carlos 
Pronzato, e o livro “As trincheiras do 
silêncio”, de Pedro Laurentino. O evento 
gratuito começa às 14 horas, no Memo-
rial: Largo General Osório, 66, no Centro.

Bienal: Começa na próxima 
sexta-feira, 22 de agosto, a 23ª 
Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo. Até o dia 31, o 
Anhembi será palco de centenas 
de lançamentos, debates e 
eventos culturais.


