
VI	Fórum	Social	Sul	–		
“UMA	OUTRA	PERIFERIA	É	POSSÍVEL,	NECESSÁRIA	E	URGENTE”	
	
20ª	Caminhada	pela	vida	e	pela	paz	–		
20	ANOS	DE	RESISTÊNCIA	a	favor	da	vida	dos/das	jovens:	mortes	e	prisões	não	geram	soluções	de	paz	
	
PAINEL 1 “Movimentos Sociais, Participação e Democracia” 
(30/10 às 9h00 na Sociedade Santos Mártires) 
 

A partir da temática “Movimentos Sociais, Participação e Democracia” gostaríamos de refletir sobre a atual conjuntura 
do Brasil (política, econômica, social), incluindo aqui elementos mais específicos da cidade de São Paulo e/ou elementos mais 
gerais relacionados ao contexto internacional. Neste painel, um tema em destaque diz respeito aos desafios frente à mobilização 
popular, seja em decorrência da repressão por parte do Estado, seja em decorrência da falta de envolvimento dos demais grupos da 
sociedade civil.  
 
 
PAINEL 2 “Questões Urbanas: Mobilidade, Moradia e Meio Ambiente”. 
(30/10 às 18h00 na Sociedade Santos Mártires)  
 

A partir da temática “Questões Urbanas: Mobilidade, Moradia e Meio Ambiente” gostaríamos de refletir sobre os 
impactos e/ou efeitos danosos para população que vive nas periferias da capital decorrentes do acelerado crescimento urbano e da 
desigual distribuição de recursos materiais e naturais, principalmente, nas questões que envolvem moradia, uma relação 
sustentável com o meio ambiente e a mobilidade nessas regiões. Dos assuntos em destaque: precariedade e falta de conexão do 
transporte público, especialmente, entre as periferias; mudanças climáticas e os impactos sobre o abastecimento de água; uso e 
ocupação do solo; precariedade das condições de moradia e saneamento básico e os impactos na saúde da população. 
 
 
PAINEL 3 “As escolas como espaços de mobilização, articulação e transformação social”. 
(31/10 às 09h00 no Sacolão das Artes)  
 

A partir da temática “As escolas como espaços de mobilização, articulação e transformação social” gostaríamos de 
refletir sobre a escola pública como núcleo de mobilização, articulação territorial (interdisciplinar e intersetorial) e transformação 
social com foco no desenvolvimento comunitário e na proteção e garantia dos direitos humanos e sociais das crianças, 
adolescentes e jovens. Neste painel, um tema de destaque, diz respeito aos desafios frente à mobilização dos estudantes e ao 
protagonismo das crianças, adolescentes e jovens, tanto nos diferentes processos educativos e culturais internos à escola, quanto 
nos espaços de convivência e formação política para além dos muros das escolas.  

 
 
PAINEL 4 “Diálogos interculturais e políticas públicas” 
(31/10 às 18h00 no Sacolão das Artes)  
 
 A partir da temática “Diálogos interculturais e Políticas Públicas” gostaríamos de refletir sobre os desafios presentes 
numa perspectiva do diálogo intercultural em diferentes escalas (gestão cultural, produção e circulação das práticas artístico-
culturais na cidade de SP e nas periferias), assim como os avanços e/ou impasses decorrentes do acesso/democratização por meio 
das políticas públicas de cultura, em especial, àquelas direcionadas às pessoas, grupos e comunidades que vivem nas regiões 
periféricas da metrópole. Dos assuntos em destaque: cidadania cultural, movimentos sociais e coletivos culturais nas periferias, lei 
de fomento às periferias e grupos de minorias (povos indígenas e culturas tradicionais). 
 
 
PAINEL 5 “Violências, Violações e Extermínios” 
(01/10 às 09h00 no CDHEP) 
 

A partir da temática “Violências, Violações e Extermínios” gostaríamos de refletir sobre as diferentes formas de violência 
e violações que afetam grupos populacionais vulneráveis, neste caso, jovens negros das periferias, mulheres e população LGBT. 
Dos assuntos em destaque: genocídio da juventude preta, pobre e periférica, redução da maioridade penal, racismo de Estado, 
desmilitarização das polícias, redes de proteção e garantia de direitos para os/as jovens, mulheres e população LGBT, Políticas 
Públicas voltadas aos jovens, mulheres e população LGBT. 


