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O QUE É O PROGRAMA ARTE –
EDUCAÇÃO & DIREITOS HUMANOS?

Visite nossa página no facebook
@programaarteeducacao e nos siga no
Instagram @projetoflorescerpetropolis

O Programa Arte-Educação e Direitos
Humanos nasceu nos anos 90 como um
marco fundamental dentro da dinâmica
da instituição: por um lado, expressão do
desejo institucional de fomentar os
processos educativos e formativos como
eixo do trabalho político; de outro lado,
expressão do desejo de criar uma

“A PRIMEIRA CONDIÇÃO PARA
MODIFICAR A REALIDADE
CONSISTE EM CONHECÊ-LA”.
EDUARDO GALEANO

metodologia própria, uma linguagem,
que levasse em conta as dimensões
afetiva, lúdica, artística, cinestésica, como
complementação à dinâmica política. O
Programa atua com adolescentes e
jovens com idades entre 12 e 24 anos,
estudantes da rede pública de ensino e
residentes das comunidades periféricas
do Município de Petrópolis.

Foto 2: “Dinâmica das ilhas” – Oficina de Direitos Humanos e
Cidadania

Núcleo de Educação
Ambiental e Praticas
Agroecológicas

NÚCLEOS DO PROGRAMA
ARTE-EDUCAÇÃO E
DIREITOS HUMANOS

EAPA
O Núcleo EAPA tem como objetivo
contribuir para a formação em
Direitos Humanos e da Natureza
dos participantes do Programa
Arte-Educação
&
Direitos
Huamanos.
As
atividades
relacionam essas temáticas à
realidade dos participantes e suas
comunidades, tal como pensamento
de Leonardo Boff ao definir o
conceito de comunidade de vida.
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O núcleo entende a Educação
Ambiental como uma prática de
construção de outros modos de
vida, trata-se do resgate dos
saberes ligados a cultura popular.
Nesse
sentido,
tem-se
a
agroecologia como base de nossas
ações, na qual contribui para pensar
diferentes formas de resistência ao
modelo de produção e consumo do
sistema capitalista.

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E
PRÁTICAS
AGROECOLÓGICAS

TEATRO E
MUSICALIZAÇÃO

Nas próximas edições
continuaremos trazendo uma
breve descrição de cada núcleo
do Programa Arte-Educação &
Direitos Humanos!!!

Foto 3: Atividade prática do núcleo de Educação
Ambiental e Práticas Agroecológicas
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Nesse mês...
RODA DE CONVERSA SOBRE PRÁTICAS DE
CULTIVO URBANO

No dia 27 de setembro realizamos nossa
roda de conversa sobre práticas de
cultivo urbano, onde o objetivo foi
proporcionar uma troca de saberes e
experiências de práticas de cultivos nas
comunidades urbanas de Petrópolis.
Para o coordenador do Programa ArteEducação & Direitos Humanos, Fabiano
Azevedo, “vivemos um momento em que
a questão ambiental não tem sido
prioridade, visto que as mudanças
políticas que ocorreram nos últimos anos
não favoreceram a ampliação das
discussões acerca de uma educação
ambiental crítica e que tenha como
objetivo a sensibilização da relação com a
natureza”. Ainda ressalta, “precisamos
enxergar o ser humano como parte
integrante desse sistema complexo de
vida”.
O evento contou com a participação de
Fabiano Azevedo, Biólogo (UENF) e
coordenador
do
Programa
ArteEducação & Direitos Humanos (CDDH),
Josiane Fausto, Educadora do Campo
(UFRRJ) e Robledo Mendes, professor do
curso técnico em Agroecologia do
colégio técnico (UFRRJ).
*ao lado, algumas fotos do evento.

Nossos apoiadores e financiadores:
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