
O ano de 2021 foi de muitos desafios, sobretudo em

razão da pandemia da Covid-19, mas não paramos,

muito menos o projeto Escola Inédito Viáveis: Educar

para transformar. No fim do ano, continuamos com as

atividades acontecendo de forma remota, respeitando

todas as regras e medidas sanitárias para evitar a

contaminação do Novo Coronavírus, ainda que a

vacinação avançasse em nosso estado, achamos mais

seguro manter as atividades de forma virtual.

Sem sombra de dúvidas tivemos muitos entraves, mas

juntos e com muita vontade, conseguimos superá-los!

Tudo foi possível graças a muita força de vontade,

determinação, coragem e amor. Com esses

ingredientes seguimos firmes na missão e usaremos

dessa mesma fórmula para continuarmos avançando.

“O radical, comprometido com a libertação dos

homens, não se deixa prender em “círculos de

segurança”, nos quais aprisione também a realidade.

Tão mais radical, quanto mais se inscreve nesta

realidade para, conhecendo-a melhor, melhor poder

transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não

teme o desvelamento do mundo. Não teme o encontro

com o povo. Não teme o diálogo com ele, de que

resulta o crescente saber de ambos. Não se sente dono

do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos

oprimidos. Com eles se compromete, dentro do tempo,

para com eles lutar.” (FREIRE, Paulo, Pedagogia do

Oprimido, pág. 28)

Projeto Escola Inéditos Viáveis: educar para transformar

O que está rolando #4



A Escola Inéditos Viáveis mostra cada vez mais que é

possível manter vivo o legado de Paulo Freire e seguir

com a sua proposta de um mundo mais justo e

igualitário onde todos e todas possam ter acesso à

educação e a outros direitos básicos, que continuam

sendo omitidos principalmente para crianças e

adolescentes.

Nesta edição vamos mostrar as últimas ações de 2021

e ainda o que vamos realizar pela frente. Sabemos que

os desafios são inúmeros, mas diante dos últimos bons

resultados, entendemos que temos garra e

determinação para seguirmos firmes e superá-los.

Paulo Freire, presente!
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Formação continuada

O ano em que Paulo Freire completaria 100 anos, não passou em

branco. O Cedeca, comemorou o centenário de Freire com

capacitação, educação e qualificação, com a realização de

cursos, seminários e formações.

Entre as atividades, destacamos a formação continuada interna

com a equipe do Centro de Defesa, com ações de fortalecimento

institucional. Toda a programação foi pautada na comemoração

do centenário de Paulo Freire, reunindo uma serie de oficinas,

com temáticas diversificadas pautando questões como jurídico-

social, gestão financeira e educação popular.

A formação foi realizada em setembro e outubro  de forma virtual

e contou com a participação de mediadores externos como

Marina Araújo Braz (CEDECA/Ceará) e Reginaldo Silva (KNH).



de Assessores/as Populares – Adultos: Educação não violenta

2º turma do Minicurso Online

Em novembro foi a vez dos adultos se inscreverem no Minicurso

Online de Assessores/as Populares, as atividades começaram de

forma remota no mês de dezembro e contou com mais de 90

inscritos/as, destes, 56 participantes receberam certificação. 

O minicurso foi pensado com a temática voltada para uma

educação sem violência, no qual tem o objetivo promover uma

cultura de paz e respeito às crianças e adolescentes, sobretudo

quanto aos processos de educação promovidos pelos adultos em

ambientes institucionais e não institucionais.

Participaram pessoas com 18 anos ou mais, interessadas na

temática da educação não violenta de crianças e adolescentes,

motivo pelo qual a turma teve grande aceitação de todos e

todas. As atividades aconteceram de forma virtual, respeitando o

cenário de pandemia, durante o turno vespertino, com uma

programação composta por:  apoio e orientação político

pedagógico, estudo do material de apoio, intervenção do PIPA e

muito mais.



A estudante Tayrine Cunha, foi uma das

participantes do minicurso, experiência

que ela mesmo define como sensacional

para sua vida acadêmica e

principalmente, pessoal.

Cursando o 8º período de psicologia, ela

não perdeu a oportunidade de participar

do minicurso, quando soube que seria

oferecido de forma virtual.

Com a palavra:

"Algo se impulsionou dentro de mim
quando eu percebi que tive minha voz
calada na minha infância e na minha
adolescência e eu pude mergulhar um
pouco mais nesse universo através
desse Mini curso. A criança e o
adolescente precisam ser parte
principal, e que a voz  que por muitas
vezes é reprimida, precisa ser ecoada
em todos os espaços."

Sobre a temática "Educação Não

Violenta com Criança e Adolescente",

a estudante afirma que foi pensado

de forma oportuna, já que o mesmo,

trouxe à tona outros temas e pautas

importantes para uma profunda

reflexão e discussão.

"A criança e o adolescente fazem
parte do sistema participativo da
sociedade e através desse tema,
reflexões  sobre o modo como as
relações entre pais e filhos,
escola e alunos, sociedade em
geral é de suma importância."

Tayrine Cunha

Os resultados pós minicurso são

evidentes na vida da Tayrine, que agora

terá uma visão mais crítica sobre a

temática.

"Eu pude trazer para mim pautas
importantes que eu posso sempre
tentar levantar, e até ter um olhar mais
amoroso com minha sobrinha por
exemplo. O que levo comigo e o que
transmito a partir do curso é que o
adulto não pode ser o centro das
coisas, e que sim, pode se questionar
sobre a liberdade da criança e do
adolescente."



Seminários do Projeto

No ano de 2021 foram realizados três seminários de educação popular de

forma online, como parte das ações do projeto Escola Inéditos Viáveis Educar

para Transformar. Os seminários tem objetivo de contribuir para que que

instituições educativas locais incluam em suas práticas educativas e de

extensão universitária o trabalho de educação popular, que visa um

empoderamento de adolescentes, jovens e adultos sobre educação popular. 

O I Seminário de educação

popular, aconteceu no dia 12 de

maio de 2021, como parte da

semana acadêmica integrada da

UniCatórlica, intitulado de

“Educação popular e o papel da

universidade: diálogos para

práticas transformadoras”, em

que participaram 68 alunos e

professores. 

II Seminário de educação popular ocorreu no dia 01 de junho de 2021, no

bojo do I Seminário Internacional “Direitos humanos hoje”, em conjunto com a

Unicatólica e a Universidade Federal do Tocantins - UFT, em que o Cedeca

abordou sobre a educação popular na promoção dos Direitos Humanos e

práticas de participação popular e acesso à justiça. Nesse evento participaram

cerca de 70 alunos e professores.



III Seminário de educação popular ocorreu em conjunto com o VII Seminário

de Pesquisa em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, no dia 25 e 26 de

novembro, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins - UFT,

Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação (NEPED), Cátedra Paulo Freire,

Universidade Estadual do Tocantins - Unitins e Unicesumar. 

Seminários do Projeto

Ao todo foram 194 inscritos/as, o evento foi transmitido no Youtube da UFT. O

evento ocorreu em alusão ao centenário do pedagogo e educador social

Paulo Freire, e contou com mesa redonda com temática de educação popular,

tenda de experiências de educação popular e apresentação dos resultados de

pesquisas do NEPED sobre a temática educação pobreza e desigualdade.  



No mês de dezembro o projeto Escola Inéditos Viáveis: Educar para

transformar foi apresentado no evento virtual do Curso de pós-graduação em

economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC.O Curso

trata sobre a Economia de Francisco e Clara.

A apresentação e compartilhamento de novas economias encerrou o curso de

extensão que busca perspectivas para propor novos processos na construção

de uma economia realmada, ou seja, perpassada de sentido, uma economia a

serviço do bem-estar das pessoas e dos animais, que não esteja a serviço da

acumulação capitalista.

Projeto é apresentado em encontro
nacional 

A assistente social e colaboradora do

Cedeca Luzia de Kassia, apresentou as

atividades do Cedeca Glória de Ivone que

convergem com a proposta do Papa

Francisco, com destaque para os projetos

Mais Participação e Agroecologia e Escola

Inéditos Viáveis: Educar para transformar,

com ênfase na oficina sobre educação

financeira, ministrada pela mestra Mariza

Ramalho, no Minicurso Online de

Assessores/as Populares - Adolescentes, no

mês de outubro.

O Cedeca, esteve
entre cinco
entidades -
Organizações da
Sociedade civil - que
apresentaram suas
atividades no curso.



O projeto é desenvolvido pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone com a parceria da UniCatólica,

Associação Ação Social Jesus de Nazaré e Universidade Federal do
Tocantins - UFT com o apoio da organização alemã Misereor/Katholische

Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V.
 

continuamos esperançosos e trabalhamos para continuar trazendo boas
notícias no próximo                                                         

É com o coletivo que se caminha

O que está rolando.

Você pode acompanhar as notícias sobre a nossa atuação no site
www.cedecato.org.br e nas mídias sociais.

Bárbara Xavier - Coordenadora do Projeto

Mônica Brito - Secretária Executiva Cedeca

Fevereiro 2022
 

 


