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Educação em perigo 
Vida e morte do grande siste-
ma escolar americano (Sulina, 
318 p.)

Uma das mais prestigiadas 
especialistas em Educação 
dos Estados Unidos, Diane 
Ravitch constrói nessa obra 
um apelo passional pela 
preservação e renovação do 

ensino público, propondo uma reflexão acerca 
dos modelos educacionais no mundo. Ela foi 
secretária-adjunta de Educação de 1991 a 1993 
e coordenou o instituto responsável pelo mal-
-sucedido sistema de avaliação do ensino adotado 
no governo de Bill Clinton, ao qual o subtítulo 
da obra faz referência: Como os Testes Padroniza-
dos e o Modelo de Mercado Ameaçam a Educação. 
Atualmente líder do movimento para a criação 
de um currículo nacional, a autora examina a sua 
carreira na reforma educacional e repudia posi-
ções que antes defendia com firmeza. Com base 
em quatro décadas de pesquisas e experiências, 
critica a privatização, a testagem padronizada, a 
responsabilização punitiva e a multiplicação de 
escolas autônomas, demonstrando que o modelo 
empresarial não vai melhorar as escolas e que a 
educação está em perigo – conforme entrevista 
exclusiva ao Extra Classe, publicada na edição de 
março deste ano.

Ligações perigosas
Farrapos & Sabinos ( Já Edito-
res, 160 p.)

Acordos, delações, suborno, 
agiotagem, traições e extermí-
nio. A história da Revolução 
Farroupilha está repleta de epi-
sódios que não aparecem na li-
teratura. Nesse livro, resultado 

de seis anos de investigações, o jornalista e escri-
tor Euclides Torres estabelece conexões objetivas 
entre as diversas revoltas contra o Império ocor-
ridas no século 19 e reconstitui os bastidores das 
ligações entre farrapos e sabinos. “A participação 
dos baianos na Revolução Farroupilha foi ampla e 
duradoura. Pelo menos dois oficiais desempenha-
ram funções relevantes no exército farroupilha. O 
ministro da Guerra da Sabinada assinou a Paz de 
Ponche Verde como oficial farroupilha e o coro-
nel Francisco José da Rocha foi chefe de Polícia e 
comandante de regimento”, ressalta o autor em ar-
tigo na edição de setembro de 2011 do Extra Clas-
se. Os quatro meses da revolta baiana produziram 
quase o mesmo número de baixas que os 9,5 anos 

da Guerra dos Farrapos: cerca de 4 mil mortos em 
combate, executados nas prisões, queimados vivos, 
deportados para Fernando de Noronha e exilados. 

Fatos linguísticos
Gramática Pedagógica do Por-
tuguês Brasileiro (Parábola Edi-
torial, 1.088 p.)

O livro do linguista Marcos 
Bagno pretende contribuir 
para os docentes tanto da 
Língua Portuguesa quanto 
de outras disciplinas para que 

conheçam mais profundamente e com melhores 
bases teóricas o seu objeto de trabalho, o portu-
guês brasileiro. As propostas contemporâneas de 
educação em língua materna rejeitam, segundo 
ele, o ensino tradicional da gramática, no qual a 
maior parte do tempo dedicado às aulas de língua 
era gasto com fixação de nomenclatura e análises 
de frases soltas e descontextualizadas.

Trilogia
para acordar

Mulheres Perdidas e 
Achadas – Histórias 
para acordar (trilogia, 
ONG Alice)

O projeto Mulheres 
Perdidas e Achadas – 

Histórias para acordar é um portal de 
acesso a universos paralelos que cos-
tumam ficar fora da história oficial, 
onde vivem três grupos femininos: 
prostitutas, idosas e presidiárias. São 
três peças, um almanaque, um folhe-

tim e um conjunto de cartas, que sintetizam a cul-
tura e a mensagem dessas mulheres e subvertem a 
invisibilidade à qual estão condenadas no cotidia-
no. No folhetim Mariposa – Uma puta história, um 
grupo de prostitutas escreve uma história de ficção 
– justamente elas, sobre quem tanto se fantasia. No 
Almanaque da Maturidade, um grupo de idosas da 
cidade fronteiriça de Bagé reinventa os antigos al-
manaques de farmácia, mas a partir da experiência 
vivida. No Pombo Correio – Cartas da Prisão, ape-
nadas em regime semiaberto escrevem uma cor-
respondência para os que estão do outro lado dos 
muros. A trilogia é um projeto da Alice – Agência 
Livre de Informação, Cidadania e Educação, organi-
zação não governamental sediada em Porto Alegre. 
O projeto foi desenvolvido a partir de oficinas e 

coordenado pela jornalista Rosina Duarte e pela 
psicanalista Maíra Brum Rieck. O trabalho contou 
com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia 
(FLD) e do Ministério da Cultura, além de par-
cerias com o Grupo Renascer de Terceira Idade, o 
Núcleo de Estudos da Prostituição (NEP), o Casa 
Albergue Feminino e a Revista Norte, da Arquipé-
lago Editorial. Mais sobre a ONG em www.alice.
org.br

Poesia na
sala de aula

Chico Buarque na sala de 
aula2 (Vozes, 196 p.)

O segundo volume da obra 
de Tereza Telles, com o sub-
título, fornece subsídios aos 
docentes de Língua Portu-
guesa, de Técnicas de Reda-
ção e de Literatura, e também 

aos professores das disciplinas associadas a áreas 
humanísticas do Ensino Fundamental, Médio e 
Superior. Sua proposta é a promoção do encon-
tro entre os alunos e o texto literário por meio 
da leitura, interpretação e produção de textos, 
analisando fenômenos estéticos e aspectos histó-
ricos da poesia de Chico Buarque – e também de 
Castro Alves, Olavo Bilac e Fernando Pessoa. A 
autora é mestre e doutora em Letras pela USP e 
atuou durante 25 anos como professora de Língua 
Portuguesa na rede de ensino privado em São Pau-
lo. O primeiro volume de Chico Buarque na sala de 
aula foi publicado em 2009.

Terror
na escola

(r)evoluções (Ed. 21, 140 p.)

Segundo livro de ficção do 
professor de Matemática e 
mestre em Educação Ander-
son Santos reúne dez contos 
sobrenaturais em que terror, 
suspense e ficção são proje-
tados sobre temas do mundo 
da educação, como o bullying, 

o consumismo, a busca por novos messias, o 
individualismo e o desejo de vingança. O autor, 
que em 2009 lançou Imortal, um thriller sobre 
caçadores de vampiros ambientado no interior 
Rio Grande do Sul, utiliza as redes sociais para 
divulgar sua literatura.
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