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Ementa: Relação entre educação e luta por direitos humanos em contextos amazônicos. Os processos de constituição da
subjetividade, as dimenso?es socioculturais e o reconhecimento das culturas e formas de viver em comunidades amazo?
nicas. A pesquisa com populações amazônicas no âmbito educacional.

 

Objetivo:

O objetivo do Minicurso é discutir sobre as contribuições da educação, em diálogo com a psicologia, na luta por direitos
humanos, por meio da produção de processos educativos e investigativos que considerem as dimensões socioculturais e o
reconhecimento das culturas e formas de viver das populações amazônicas. A oferta de um ensino superior identificado
com as demandas da Amazo?nia e? relevante para promover desenvolvimento sustenta?vel na medida que contemple a
valorizac?a?o dos povos amazo?nicos e seus conhecimentos. Destaca-se a importância tanto dos processos de participac?
a?o e protagonismo dos estudantes amazônidas, quanto a necessidade de a universidade responder às demandas
subjetivas e objetivas dos estudantes. Para isso é preciso compreender os jovens estudantes como pertencentes a um
conjunto social. Considera- se a suposic?a?o ba?sica de que mudando-se os instrumentos mediadores nas condic?o?es de
socializac?a?o e como as atividades sa?o produzidas e resolvidas, transformam-se os processos de conscie?ncia e as
condic?o?es de desenvolvimento em que as tomadas de decisa?o dos jovens sa?o forjadas. Processos educativos
participativos em que as narrativas e argumentac?o?es dos estudantes, sejam consideradas a partir de sua inscric?a?o so?
cio institucional podem contribuir para o enfrentamento da opressão.

 

 Metodologia/avaliação

 

O Minicurso é fruto da colaboração entre pesquisadoras de três universidades: UFAM, UNIR e UnB. Serão apresentados
conceitos-chave e dados de pesquisas, numa exposição dialogada, que ajudarão a problematizar a relação entre
educação, luta por direitos humanos dos povos amazônicos e os processos de desenvolvimento e emancipação.

A avaliação se dará pela presença e participação dos cursistas. Espera-se que essa participação contribua para
problematizações e ampliações dos conteúdos expostos, considerando-se, também, as vivências de outros povos/espaços,
co-construindo, assim, reflexões relevantes para a Psicologia da Educação brasileira na terceira década do século XXI. Às
ministrantes caberá a elaborarão das sínteses decorrentes.
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