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TEMA DE CAPA
Base Nacional Comum Curricular - BNCC
Documento determina currículo comum em todo o país para Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio O projeto da Ba [...]

Num Brasil sem diálogo, escola vira arena para disputas
Renato Janine Ribeiro observa como discussões da Base Comum Curricular revelam o verdadeiro racha pelo qual passa o país [...]

A Base Curricular que reverencia a lógica da financeirização
Roberto Rafael Dias da Silva compreende que a última versão da BNCC está plenamente alinhada com as perspectivas neolibe [...]

Base Comum Curricular, um instrumento da biopolítica
Sílvio Gallo vê na proposta apresentada pelo Ministério da Educação a atualização de um desejo de controle da população [...]

Os limites de uma reforma com “empresariamento” e que ignora as desigualdades
Monica Ribeiro da Silva reconhece a importância de uma Base Comum, mas lamenta a forma como está posta, porque não super
[...]

Educação Infantil não deve se submeter à ideia de compartimentação
Paulo Fochi critica a última versão da BNCC e diz que é preciso compreender que a relação entre ensino e aprendizagem te [...]

A mediocrização da educação pública
Daniel Cara destaca que a proposta da Base Comum não resolve os problemas do Brasil e ainda abre caminho para a perspect [...]

Nenhuma escola está imune às ondas de violência e conservadorismo
Para Elí Fabris e Maria Cláudia Dal’Igna, professores e alunos são ameaçados pela criminalidade, pelo movimento Escola S [...]

O eterno desafio brasileiro da valorização docente
Para o canadense Maurice Tardif, o problema do Brasil não é a formação de professores. A grande questão continua sendo a [...]

Destaques On-Line
Frei Henri des Roziers, um dominicano movido pela paixão e a exigência radical d [...]

Linha do tempo
Morre Frei Henri, diante de uma árvore "Recebi hoje, no aeroporto de Joanesburg [...]

“A locomotiva da memória está sempre andando, e haja combustível”
Flavio Koutzii, cuja biografia acaba de ser lançada, garante que cada palavra qu [...]

“Tratei de avaliar o significado histórico e social da tortura, mais do que descrevê-la
de forma minuciosa”
O historiador Benito Schmidt é autor da biografia de Flavio Koutzii, importante [...]

A virada de uma “igreja em saída”
Um papa com cheiro de povo. Assim se pode definir, de modo genérico, o estilo do [...]

Homo Deus e a grande revolução algorítmica no século XXI
Os professores Lucas Luz e Gilberto Faggion analisam a obra da Yuval Harari e dissecam os principais pontos debatidos pelo historiador
israelense Yuv [...]

Tecnologia como intersecção entre academia e mercado
Saiba como o decano da Escola Politécnica Sandro José Rigo estuda a aplicação da inteligência artificial aos problemas da vida real Aos
47 anos, o De [...]

Evasão de divisas e os Paradise Papers como evidência sistêmica
“A queda de receita é visível, sendo que a carga tributária, mesmo no ‘centro do sistema’ termina recaindo sobre salário e consumo,
incidindo em casca [...]

Retrovisor
Interculturalidades no Sul Global Edição 459 – Ano XIV – 17-11-2014 Com o intuito de encorajar a comunidade acadêmica e o público
em gera [...]

Errata
Diferentemente do que informou matéria Informação sob alto controle, publicada nas páginas 64 e 65 da edição nº 515 da Revista IHU
On-Line, o professo [...]

