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A história de um grupo que se movimenta em luta social pelo acesso e defesa de direitos sociais e
contra a opressão dos menos favorecidos e das minorias que se encontram em contextos de maior
vulnerabilidade não pode e não deve cair no esquecimento das gerações. Os acontecimentos e
movimentos precisam se manter vivos na memória, não apenas daqueles que vivenciaram a
realidade factual, mas também viver na memória de seus descendentes, dos porvindouros e
herdeiros de consequências, medos, desafios, lutas e conquistas sólidas gestadas na peleja, no
enfrentamento e na resistência permanente aos opressores. Não permitir o esquecimento dos
acontecimentos históricos que fomentaram barbáries contra seres humanos em desvantagem
social, seja pelo motivo que for, é resistir e se manter conscientemente firme para que a
incivilidade e a bestialidade da violência social nunca mais venham a se repetir.

Sobre a autora:

Sílvia Ester Orrú tem graduação em Pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e
Institucional, mestrado e doutorado em Educação. Fez pós-doutorado em Educação pelo
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (Leped) da Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É professora da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília (UnB) e professora-colaboradora na Universidade Federal de Alfenas
(Unifal), Campus Poços de Caldas. É autora de livros, capítulos e artigos em periódicos nacionais e
internacionais. Também é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Aprendizagem e
Inclusão (Lepai/CNPq).
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Público-alvo:
- Especialistas e formadores de políticas inclusivas;
- Educadores da área de Ciências Humanas;
- Professores e profissionais da saúde que trabalham em prol de uma educação inclusiva.

Argumentos de venda:
- A atualidade da obra. Vivemos em meio a um “paradigma da distorção” – especialmente, nas redes
sociais. Nos acostumamos a produzir e reproduzir imagens de variados sentidos, sem dar-nos conta
que essas imagens carregam perversos significados de exclusão, marginalização e genocídios.
- A "inclusão menor” se configura como uma força contrária potente ao “paradigma da distorção”,
uma vez que mostra que a diferença não é apenas de alguns que são apontados como diferentes
pela sociedade. Conforme Sílvia aborda na obra, a diferença é um tributo próprio da espécie
humana. “A diferença é de todos nós, portanto, somos todos igualmente diferentes”, cita.

Ações de marketing:
- Live de lançamento com a autora;
- Envolvimento da autora e institutos especializados na divulgação e produção de conteúdo;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.


