
 

  

                               UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
  

 

  

Proponente 

PET Educação Popular “Criando e Recriando a Realidade Social” 

  

  

Responsáveis 

Profa. Dra. Maria Liduína de Oliveira e Silva - TUTORA 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção - CO-TUTORA  

  

  

Evento 

V Fórum de Educação Popular da Unifesp/BS 

“Educação, ideologia e direitos humanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos 

 2017 

 



 

Introdução 

 
No ano de 2010 o Pet Educação Popular Criando e Recriando a            

Realidade Social da Unifesp/BS deu início às suas atividades, desenvolvendo          

ações de extensão, ensino e pesquisa, a partir do referencial teórico-metodológico           

freiriano; e, ao mesmo tempo, fomentou nos espaços da Universidade e da            

comunidade uma outra possibilidade de se fazer Educação, através da troca dos            

diferentes saberes (científicos e populares).À medida que o trabalho desenvolvido          

pelo grupo alcança maior visibilidade, novas questões surgem, e cada vez mais            

desperta o interesse da comunidade acadêmica e local. 

O grupo realiza suas ações de extensão e pesquisa-ação partindo da           

realidade dos sujeitos, gerando reflexões e ações concretas no cotidiano dos           

sujeitos, numa perspectiva de autonomia e emancipação humana, em busca de           

uma nova sociedade, livre de opressões e das desigualdades sociais. 

Assim, desde 2013 tem sido realizado o Fórum de Educação Popular,           

como forma de aproximação entre os diferentes sujeitos que atuam na perspectiva            

da educação popular, tanto da comunidade acadêmica quanto dos movimentos          

sociais e culturais, num momento de diálogo, reflexão e aprendizagem através de            

diferentes linguagens. 

A importância desses encontros tem sido demonstrada através da         

participação de membros da comunidade acadêmica e da sociedade em geral, da            

potencialidade em articular grupos e movimentos populares e de fortalecer          

processos de organização coletiva, impulsionando o grupo a dar continuidade          

naquilo que acredita ser uma grande possibilidade de construção do          

conhecimento, além da troca e aproximação entre Universidade e Comunidade. 

Para o V Fórum de Educação Popular abordaremos como eixo central de            

discussão a questão da “educação, ideologia e direitos humanos”, estabelecendo          

os determinantes sócio-históricos e as implicações das contrarreformas vigentes         

nas políticas sociais, com especial destaque para a política de educação           

brasileira. Nesse diálogo, iremos dar ênfase no debate sobre a Reforma do Ensino             

Médio e o Projeto de Lei nº. 867, que estabelece as diretrizes para o Programa               



 

Escola sem Partido, pontuando a importância da educação ser posicionada          

politicamente, ou seja, educação com partido - a educação a favor e com os              

oprimidos. Serão realizadas discussões a partir do sistema social vigente, dando           

ênfase  a perspectiva de classe, raça/etnia e gênero.  

A programação conta com uma mesa de abertura sobre o tema do fórum:             

“Educação, ideologia e direitos humanos”; oficinas temáticas que trabalharão a          

relação dialética entre estrutura social, conjuntura e as implicações na vida da            

população, buscando apontar possibilidades a partir da educação popular. 

 

Descrição: O evento será realizado no dia 07 de Dezembro de 2017, com horário 

de início previsto para às 14h e término previsto para às 20h. 

  

Tema: Educação, Ideologia e Direitos Humanos 

Roteiro:  

●  Abertura com intervenção artística; 

● Exposição sobre o tema Educação, Ideologia e Direitos Humanos; 

● Oficinas Temáticas: 1) Questão étnico racial; 2) Educação nas prisões; 3) 

Direito à alimentação (Camará); 4) Vila Sapo; 5) exibição de filme + 

discussão; 

●  Socialização; 

●  Intervalo - Coffee break; 

● Exibição do doc. Vila Sapo; 

● Encerramento - intervenção artística.  

  

 

Objetivos: 

 

● Promover atividades formativas, por meio de metodologias participativas e         

linguagens artístico-culturais, para a construção de conhecimento sobre a         

Educação Popular e as possibilidades de intervenção na realidade social; 



 

● Sistematizar o conhecimento produzido para fortalecer as práticas e as          

relações entre os participantes, que possa favorecer o diálogo efetivo entre           

instituições e sujeitos que ocupam diferentes lugares; 

● Proporcionar, a partir de diferentes olhares e saberes, a educação popular           

como metodologia de intervenção social e construção de outro projeto de           

sociedade. 

  

Data do Evento: 07 de Dezembro de 2017 das 14 às 20 horas. 

  

Local: Unifesp/BS – Unidade I – Rua Silva Jardim, 136 – Saguão Principal e 

Lateral, salas 208 e 303. 

 

Público Alvo: O evento é  direcionado à comunidade acadêmica (estudantes de 

graduação, pós- graduação, técnicos e docentes), pesquisadores, profissionais, 

membros da comunidade ou movimentos sociais com interesse na temática. 

  

Número de Pessoas Esperadas: 150 pessoas  

  

Carga horária: 7 horas 

 

Infraestrutura necessária: Reserva do saguão lateral (unidade SJ), reserva 

equipamentos para o dia 07/12/2017 das 12h às 21h (150 cadeiras, 2 microfones, 

tela, som e multimídia,); reserva de 4 salas para as Oficinas Temáticas. 

  

Forma de inscrição: Via site do Siex 

  

 Cronograma: 

  

PERÍODO ATIVIDADES 

06/11/1 a 07/12/17 Divulgação 



 

17/11/16 a 07/12/17 Inscrições 

07/12/17 das 14h às 20h. Realização 

  

  

Comissão Organizadora: Integrantes do Grupo Pet Educação Popular: Gabriela 

Prado; Andressa Lima; Anna Paula; Beatriz Dias; Beatriz Munhoz; Bruna Freire; 

Christine Albuquerque; Carla Azevedo; Giovanna Zanchetta; Guilherme Jhuann; 

Heric Moura; Isabela Diniz; Leila Miyoko Hatai; Lena; Luana Assumpção; Ludmila 

Barbosa; Gabriela Alves; Mayara Maria; Sheila Souza; Tatiane 

 

 

Coordenação: Profa. Dra. Maria Liduína de Oliveira e Silva e Profa. Dra. Raiane 

Patrícia Severino Assumpção 

  

Anexo I 

  

Folder de Divulgação 



 

 

 
  

  



 

  

 
 


