OS DESAFIOS DA ESCOLA NA ATUALIDADE
Nos últimos anos, vários foram os eventos que suscitaram reflexões
sobre os desafios da Educação no mundo contemporâneo. Quais os
desafios e os limites da escola e quais problemáticas emergem do atual
cenário de barbarização e de fragilização do sistema de ensino no país, e
a consequente percepção de retrocesso e barbárie.
Se, por um lado, as instituições escolares refletem as múltiplas violências
instaladas na sociedade e na família, por outro, mostram-se como terreno
transformador, local de aprendizagem, de trocas, de mobilização e de
solidificação de direitos e deveres.
Em Violências nas escolas (2002), Miriam Abramovay ressalta outras formas
de agressão, como tráfico, policiamento descomedido, infraestrutura urbana,
aspectos da arquitetura, imposição de regramentos e punições infundadas
etc. Assim, ao nominarmos a violência em seu plural, amparamo-nos em
seus referenciais teóricos, destacando não apenas a ideia de maus-tratos,
uso de força ou intimidação, mas fundamentalmente as suas dimensões
socioculturais, econômicas e simbólicas.
Essas constantes ameaças a sua função social e pedagógica, ao mesmo
tempo, suscita a reconfiguração dos modelos institucionais de maneira a
(re)qualificá-la como espaço de conhecimento e formação humana e de
elaboração de novas formas de cidadania, por meio da auto-organização
de estudantes e do trabalho cotidiano de educadores e demais
profissionais da educação.
Mesas de debate, rodas de conversa, exibição de filmes e oficinas serão
realizadas no sentido de ressaltar os saberes discente e docente; favorecer
o diálogo entre todos os envolvidos no espaço do ensino formal; destacar
a função social da escola; refletir sobre a pluralidade e a autodeterminação
dos sujeitos; discutir sobre as formas da gestão democrática; e propor
caminhos para a defesa de uma escola pública comprometida com o
educar para o respeito e para a convivência.

A QUEM OUSA MELHORAR O MUNDO
Os tempos estão difíceis não só para a educação, mas para tudo o que
a humanidade construiu, em especial desde o século XVIII. Graças ao
Iluminismo e mesmo a seu grande crítico que foi Rousseau, o mundo
foi capaz de assegurar maior liberdade, igualdade e fraternidade a um
número crescente de pessoas. Em algumas décadas, quem sabe, a toda
a espécie humana.
Uniram-se o saber, a ciência, o conhecimento, e também a prática, a
sabedoria, a tecnologia. Ainda que haja um lado sombrio em seus
resultados – o risco de destruição do planeta pela bomba nuclear ou
pelos excessos de consumo que levam à poluição e ao aquecimento – a
ciência, a educação e a cultura oferecem meios poderosos para resolver
problemas, inclusive aqueles que derivam do próprio desenvolvimento
cientifico e tecnológico.
Hoje assistimos à revanche das trevas. O retrocesso avança, domina
países, vale-se das redes sociais e da própria liberdade para combater a
liberdade e a vida social. Mas não podemos esquecer o poder das ideias,
das paixões positivas como a amizade e a solidariedade, da cultura como
geradora de mundos imaginários que expandem nossos valores e nossa
consciência.
Uma aliança é necessária, entre os que valorizam o que a humanidade
fez de melhor: uma aliança entre o conhecimento, tão bem representado
pelos pensadores do Iluminismo, e o sentimento, tão bem apresentado
por esse grande pioneiro da educação que foi Rousseau. Um mundo
melhor é possível. Estamos aqui para dar nossa modesta, coletiva
contribuição para ele.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO HOJE
O filósofo analisa os desafios da educação e discorre sobre a ideia
de aproximá-la do mundo da cultura. Situa o propósito das práticas
educativas muito além da simples transmissão de conhecimentos, ou
seja, como algo fundamental para à formação de valores, sobretudo
éticos. Comenta, também, os processos que tendem a fragilização do
ensino público, envolvendo cortes orçamentários, contingenciamento de
recursos, obras paradas, dentre outras questões.
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O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
EM AMBIENTE ESCOLAR
Bullying, agressividade, racismo, homofobia, drogas, depredações são
situações que vem aumentando no cotidiano escolar e,consequentemente,
limitando os processos de socialização, aprendizagem e desenvolvimento.
Nesta mesa, será discutido o processo de enfrentamento à violência
escolar na perspectiva da educação para a convivência, de modo a
fortalecer o diálogo entre os mais diversos atores, e da formação de
identidades comprometidas com os direitos humanos.
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AUTORIDADE E AUTORITARISMO EM SALA DE AULA
Autoridade e autoritarismo em sala de aula
Reflexão acerca do autoritarismo e do cerceamento da liberdade,
como resposta ao enfrentamento da violência em sala de aula e ao
baixo rendimento escolar. Pretende-se debater como as tentativas de
padronização e homogeneização dos corpos, percepções e olhares
criam barreiras para a formação do pensamento crítico.
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inferioridade ou superioridade de um ou outro gênero, presente tanto
na família, sociedade, mídia, ambiente de trabalho quanto na educação
primária e secundária.

O CONTROLE SOCIAL DOS CORPOS
Contextualização do debate em torno da questão de gênero e
sexualidade no ambiente escolar, no intuito de combater preconceitos
e práticas pautadas na inferioridade ou superioridade de um ou outro
gênero, presente tanto na família, sociedade, mídia, ambiente de trabalho
quanto na educação primária e secundária.
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