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0 3 de outubro

Nesse início do mês de outubro, a programação da Cátedra apresenta quatro 

minicursos e um fórum digital  com temas diversos, desde reflexões históricas a 

partir de um olhar contemporâneo, passando pelos modos de aprender, a análise 

do percurso formativo o para o trabalho, e os desafios para as crianças e 

adolescentes na Era Digital. Na sessão de notícias, a Cátedra Alfredo Bosi 

recebeu convidados para debater as políticas de inclusão social nas 

universidades públicas e uma convidada especial participou do encerramento da 

Série Metodologia da Pesquisa em Educação. Na dica cultural, sugestão do livro 

Ensino e Direitos Humanos, da coleção  CAEduca 2022.

Programação

Minicursos e Fórum Digital integram a programação da Cátedra

O próximo minicurso Mulheres de 1922:

“O Antes, o Agora e o Depois” traz

reflexões sobre a efeméride dos 100

anos da Semana de Arte Moderna,

aproveitamos para retomar debates em

torno da agência feminina nas

transformações sociais ao redor da

década de 1920. Trata-se de um

movimento que não descreve uma

trajetória linear, e tem suas raízes

profundas na ação de mulheres do

século XIX, bem como implicações para

as gerações sucedâneas. Figuras tais

como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Antonietta Tordino, Georgina de 

Albuquerque, entre outras, são mulheres ligadas pelos fios invisíveis da tradição e 

da inovação, e atravessadas por uma cultura de resistência criativa, que aqui 

procuramos recuperar. Será na terça-feira, 04 de outubro, às 19h.



Na sequência, realiza-se o 

Fórum Digital: Desafios 

para a Infância e 

Adolescência na Era Digital 

que trará especialistas de 

diversas áreas para refletir 

sobre os desafios e 

caminhos para alcançar a 

proteção de crianças e 

adolescentes na Internet. 

Os benefícios das novas 

tecnologias digitais para 

crianças e adolescentes são

inúmeras, mas há riscos e o desafio que se coloca é como garantir a proteção dos 

direitos deste grupo, ao mesmo tempo em que se assegura o seu acesso às 

potencialidades desses recursos. Além de regulação que imponha adequação 

dessas tecnologias aos direitos e interesses das crianças e adolescentes, é 

preciso preparar cidadãos críticos e autônomos que vão usufruir em segurança e 

com responsabilidade a Era Digital. O evento será realizado em parceria com o 

NAP Escola da Metrópole e terá intérprete em Libras. Não há necessidade de 

fazer inscrição prévia. Será na quarta-feira, 5 de outubro, às 19h.

O minicurso seguinte será O Centenário da

Independência e suas Repercussões na

Educação Pública trará reflexões sobre as

comemorações do centenário da

independência em 1922, a partir de dois

eixos principais: a exposição internacional

de 1922, o inquérito de 1926 e o centenário

da lei de 1827: o contexto dos anos 1920; e

o Manifesto dos Pioneiros, a fundação da

USP e a constituinte de 1934. Será na 

quinta-feira, 6 de outubro, às 19h. 



O próximo minicurso chama-

se Biologia do Conhecer, do 

Aprender e do Educar e traz  

de forma transformadora o 

processo de aprendizagem, 

oferecendo contribuições de 

elevado impacto para as 

experiências educacionais.

Como aprendemos e 

conhecemos? Portanto, como 

educar? Como refletir sobre 

estes desafios com base na 

Biologia do Conhecer? Uma 

revolução radical no 

pensamento sobre a educação a partir da neurobiologia. Para esse minicurso a 

Cátedra recebe o professor da Universidade do Chile, Jorge Mpodozis Marin, PhD 

em fisiologia e neurobiologia, referência mundial na Biologia do Conhecer, com 

importantes trabalhos desenvolvidos, muitos em parceria com o notável biólogo 

chileno Humberto Maturana. Será na terça-feira, 11 de outubro, às 19h. 

Finalizando a primeira quinzena do mês

ocorre o minicurso Verticalização do

Itinerário Formativo da Qualificação para

o Trabalho, com a pergunta: Qual a

Educação Valoriza o Trabalho? pretende

estender a compreensão sobre a

verticalização do itinerário formativo para

possibilitar contínuo e articulado

aproveitamento de estudos e de

experiências profissionais para fins de

certificação. Quem de fato oferece e

quem deveria oferecer? Seria a

verticalização uma camisa de força no

processo de profissionalização? Será na quinta-feira, dia 13 de outubro, às 19h. 

Para os minicursos e o fórum não é preciso fazer inscrição, início sempre às 

19h. Acompanhe a transmissão dos eventos no canal da Cátedra no YouTube.

 



Notícias

Reunião da Cátedra recebeu convidados para refletir sobre a inclusão 

social nas Universidades Públicas 

O grupo acadêmico da Cátedra Alfredo Bosi, do IEA-USP, na reunião do último dia 

29 de setembro recebeu Matilde Ribeiro, professora adjunta na UNILAB e ex-

ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), em 2003; Marcelo Tragtenberg, professor associado na UFSC, e 

Adriana Alves, coordenadora da diretoria Mulheres, Relações Étnico-Raciais e 

Diversidade, da Pró-Reitora de Inclusão e Pertencimento da USP. Nessa, que foi a 

segunda reunião sobre o tema, o debate teve como foco o programa de ações 

afirmativas da USP. Na ocasião,  foram apresentadas várias pesquisas avaliativas 

e  o panorama atual sobre o assunto. Foi destacado que o processo de inclusão 

deve ter como objetivo alcançar a mesma proporção encontrada dos grupos 

minoritários ou historicamente prejudicados na sociedade para ser efetivo, 

garantindo desse modo a equidade de acesso social.

O minicurso Integração 

Metodológica na Pesquisa em 

Ciências da Aprendizagem encerrou

no dia 29 de setembro a série 

Metodologia da Pesquisa em 

Educação. O evento contou com 

participação especial da 

pesquisadora Roxana Ynoub, Titular

de Epistemologia da Universidad de 

Buenos Aires. Roxana é autora de 

um importante manual 

metodológico: Cuestión de Método, 

além da equipe de catedráticos e 

colaboradores.  

Referência bibliográfica:

YNOUB, ROXANA, Cuestión de Método. Aportes para una metodología crítica. 

Universidad Nacional de México. México, DF., Cengage Learning Editores S.A., 

2014. Disponível em: 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/ynoub_cuestion_de_metodo_issuu 

Os cinco minicursos da série podem ser conferidos na playlist:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKcSDFoWcC_ssM9BsxNXGp_fxrs1InNY 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/ynoub_cuestion_de_metodo_issuu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKcSDFoWcC_ssM9BsxNXGp_fxrs1InNY


Dica Cultural

Ensino e Direitos Humanos 

A indicação cultural dessa edição é o livro Ensino e

Direitos Humanos, da coleção CAEduca 2022. Essa

coletânea inclui dois artigos sobre educação no

campo e políticas públicas, desenvolvidos por Pós-

Docs do IEA-USP, a partir da metodologia de

revisão sistemática  da literatura sobre a temática.

Entre as autoras estão Cláudia Souza Passador,

Juliana Alves  e Sônia Jacomi.  Esse e outros títulos

na área da Educação estão disponíveis em: 

https://www.caeduca.com/livros/ 

Informe Interno

Esse é o último boletim da Cátedra sob os cuidados da jornalista e pós-doc Eveline 

Araujo, que encerra suas funções no dia 30 de setembro. A partir de outubro quem 

assume o setor de comunicação é a jornalista Sonia Jacomi, também Pós-Doc da 

casa. 

Até a próxima!

Você recebeu este email porque se cadastrou em nosso site. Clique aqui para deixar de receber 

nossos convites.
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