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JORgE LARROsA educador e pesquisador, professor de 

Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona

PETER PáL PELbART filósofo e educador, tradutor e 

estudioso da obra de Gilles Deleuze, professor da PUC-SP

JAILsOn DE sOUzA E sILvA geógrafo, professor da 

Universidade Federal Fluminense, fundador e coordenador 

do Observatório de Favelas, no Rio de Janeiro

MILA ChIOvATTO (mediação) educadora, coordenadora 

da Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo

EXPERIÊnCIA E EDUCAÇÃO 

Sexta, 20 de agosto, 17:30–21:30h 

A potência e o sentido político da experiência 

no campo da arte, seus significados, o encontro 

do sujeito com a arte ativando seus diferentes 

repertórios e experiências.

PAbLO hELgUERA artista e educador, diretor do Adult 

and Academic Programs do MoMA, de Nova York

LUIzA ERUnDInA política e educadora, ex-prefeita de 

São Paulo e deputada federal (São Paulo)

FRAnCIsCO ALEMbERg músico, educador e 

pesquisador, criador da Fundação Casa Grande, de  

Nova Olinda/CE

PAULO PORTELLA FILhO (mediação) educador, 

coordenador do Serviço Educativo do MASP

POLÍTICA E EDUCAÇÃO 

Sábado, 21 de agosto, 09–12:30h 

A dimensão política das relações entre arte 

e educação: as teorias de Paulo Freire, a 

experiência da Fundação Casa Grande, em Nova 

Olinda/CE, e o panorama internacional.

sAngEETA IsvARAn artista, educadora e pesquisadora 

dedicada à performance, dança e teatro (Chennai/Índia)

séRgIO DE CARvALhO dramaturgo, diretor da 

Companhia do Latão, professor de Dramaturgia e Crítica do 

Teatro da Universidade de São Paulo

bRAz RODRIgUEs nOgUEIRA filósofo e educador, 

diretor da EMEF Presidente Campos Salles e diretor da 

UNAS – União de Núcleos Associações e Sociedades de 

Moradores de Heliópolis e São João Clímaco, de São Paulo

REnATA bITTEnCOURT (mediação) educadora, gerente 

do Núcleo de Ação Cultural do Itaú Cultural (São Paulo)

CORPO E EDUCAÇÃO 

Sábado, 21 de agosto, 14–17:30h 

A potência do corpo nas práticas educativas 

e sua relativa ausência na educação formal, o 

descolamento da experiência corporal em relação 

à produção de pensamento e conhecimento, as 

conexões entre corpo, arte e política.


