
V Seminário do IFSP
SOBRE

Diversidade Cultural e Educação

15 de agosto das 9h às 18h

Instituto Salesiano Pio XI
R. Pio XI, 1100 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05060-001



O BRUTAL ASSASSINATO da vereadora carioca 
Marielle Franco causou grande comoção na 
sociedade. Lideranças políticas, movimentos 

sociais, artistas, intelectuais orgânicos, cidadãos enga-
jados se manifestaram para denunciar a execução de 
uma mulher, preta, lésbica e periférica, debatendo as 
múltiplas representações e sentidos imbricados nesta 
emblemática execução. A questão dos Direitos Huma-
nos tomou a centralidade das análises à exigirem, fun-
damentalmente, Justiça.

Projetando-se como perverso exemplo, a demarcar um 
cotidiano de violência e violação sistemática de direi-
tos, a execução de Marielle 
Franco recoloca, à socie-
dade brasileira, o urgente 
desafio de enfrentar, com 
radicalidade, o debate so-
bre os Direitos Humanos, 
de maneira a construir con-
sensos sobre essa temática 
que se desvela fundamen-
tal e imprescindível.

Programação
9h - CREDENCIAMENTO

9h30 - ABERTURA

Eduardo Antonio Modena - Reitor do IFSP 

Wilson de Andrade Matos - Pró-reitor de Extensão do IFSP

Priscila de Aquino Matos- Coordenadora do Núcleo de 
Estudos sobre Gênero e Sexualidade do IFSP (NUGS/IFSP)

Adelino Francisco de Oliveira - Coordenador do Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do IFSP (NEABI/IFSP)

10h às 13h - MESA 1: Educação Justiça e linguagens: 
reflexões e expressões dos Direitos Humanos
Carlos Rivoredo (UNICAMP/UNINOVE) A criação dos 
Direitos Humanos 

Ramon Nunes Mello (UFRJ) Corpos, saúde e Direitos 
Humanos

13h às 14h - ALMOÇO 

14h30 às 17h30 - MESA 2: Corpos matáveis:  
o silenciamento brutal dos sujeitos
Tadeu Mourão (IFSP) Homossexualidade, Travestilidade e 
suas relações históricas com o Candomblé

Itallon Lourenço da Silva (UFMT) Gênero , Raça e Classe: 
Diálogos entre Violência e Saúde Mental

Natalia Corazza Padovani (Pagu/UNICAMP) As Relações 
entre Estados e Corpos no contexto dos Direitos 
Humanos

A Pró-Reitoria de Extensão, por meio da re-
alização do V Seminário do IFSP sobre 
Diversidade Cultural e Educação, em 
parceria com o Núcleo de Estudos sobre 
Gênero e Sexualidade do IFSP (NUGS/IFSP) 
e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indí-
genas (NEABI/IFSP), assume a tarefa de pro-
mover um espaço de reflexão, debate e ar-
ticulação, com o objetivo basilar de projetar 
– em perspectivas crítica, coletiva e criativa 
– ações alicerçadas dos valores democráti-
cos e na afirmação dos Direitos Humanos, 
de maneira a desencadear um vasto movi-
mento educacional, alcançando o cotidiano 
acadêmico e o fazer pedagógico do IFSP em 
suas mais diversas instâncias.
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