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OFICINAS 
 

As oficinas irão acontecer simultaneamente durante o dia 03/12 das 9h às 12h e as inscrições podem 

ser feitas na secretaria do PPGCITI até o dia 03/12 ou pelo e-mail 

coloquiocidadeseidentidades@gmail.com. Cada participante dos eventos tem direito a escolher uma das 

oficinas abaixo. 

 

Oficina 1: O rio não é mercadoria: a luta dos atingidos a jusante no Baixo Tocantins pela Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí 

Proponente: Ms. Gerlane da Silva Ferreira 

Local: 

 
Por meio de metodologia dialógica, a oficina objetiva refletir e problematizar os processos de violação 

socioambiental ocorridas no território do Baixo Tocantins a partir da construção da Usina hidrelétrica de 

Tucuruí. Além disso, visa elucidar a trajetória de luta dos atores sociais no âmbito dos movimentos 

organizativos a jusante da UHT.  Em interlocução com os (as) participantes, pretende-se, ainda, 

abordar  como se deram as reivindicações na esfera pública reconstruída após o fim do regime autoritário, 

bem como as demandas societárias da população atingida em decorrência do projeto desenvolvimentista, 

revelando que a democratização não foi panaceia para solucionar os problemas defrontados pelos 

movimentos, posto que, mesmo após a reabertura democrática, o drama, as reivindicações e pautas das 

lideranças continuam marginalizados, fazendo-se presente apenas pela resistência que introduz novos 

dispositivos de luta em busca de ações políticas face às mudanças socioambientais que alteraram 

drasticamente  as condições de sobrevivência dos camponeses. 
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Oficina 2:  Movimentos Sociais e Políticas Públicas: A importância da mobilização social na efetividade do 

Pronera  

Proponente: Ms. Juliany Miranda 

Local:  

 

A análise do processo de mobilização a execução do curso de licenciatura e bacharelado em geografia, 

promovido pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA, nos permitiu identificar a  

importância da participação social na manutenção dos princípios e características ético-filosóficas 

fundamentais na Educação do Campo no contexto de sua institucionalização como política pública. 

 

Oficina 3: A pesquisa interdisciplinar sobre gênero na educação infantil  

Proponente: Ms. Igora Dacio 

Local:  

 

A oficina tem por objetivo geral refletir sobre a questão interdisciplinar e sua aplicação na pesquisa sobre os 

mecanismos que constituem identidades de gênero na Educação Infantil. Serão enfatizados, além dos 

investimentos feitos no cotidiano escolar para garantir a feminilidade e masculinidade considerada 

desejável, as resistências infantis em que as crianças se reinventavam e negociavam sobre seus corpos e 

condutas, frente aos padrões impostos social e culturalmente. 

 

Oficina 4: Religião e silenciamento na Amazônia 

Proponente: Ms. Maria de Jesus Ferreira Ferreira 

Local:  

 

A religião enquanto prática cultural humana pode ser analisada como um artefato de dominação de povos 

e culturas. Em terras amazônicas o catolicismo oficial utilizou-se de diversas estratégias pedagógicas que 

objetivaram a efetivação de processos de silenciamento das manifestações religiosas existentes que se 

reconfiguraram como estratégia de resistência. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OFICINAS 
 

Nome completo: 

Data de Nascimento: 

Endereço completo: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail: 

 

IMPORTANTE: 

As oficinas têm vagas limitadas e ocorrerão simultaneamente no dia 03 de dezembro de 2019, no horário de 9 às 

12h. As inscrições serão atendidas por ordem de recebimento até o limite máximo de 25 inscrições em cada uma. 

Caso sua inscrição seja concretizada, você receberá um e-mail de confirmação. Caso a oficina escolhida já tenha 

esgotado o número de vagas, você será informado da disponibilidade de vagas nas outras oficinas. 

 

Assinale abaixo a(s) oficina(s) que deseja se inscrever: 

(   ) Oficina 1: O rio não é mercadoria: a luta dos atingidos a jusante no Baixo Tocantins pela Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí 

Proponente: Ms. Gerlane da Silva Ferreira 

Dia 03/12/2019, das 9h às 12h  

 

(   ) Oficina 2:  Movimentos Sociais e Políticas Públicas: A importância da mobilização social na efetividade do 

Pronera  

Proponente: Ms. Juliany Miranda 

Dia 03/12/2019, das 9h às 12h  

 

(   ) Oficina 3: A pesquisa interdisciplinar sobre gênero na educação infantil  

Proponente: Ms. Igora Dacio 

Dia 03/12/2019, das 9h às 12h 

 

(   ) Oficina 4: Religião e silenciamento na Amazônia 

Proponente: Ms. Maria de Jesus Ferreira Ferreira 

Dia 03/12/2019, das 9h às 12h 

 


