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Eixo 3 - Extensão, ensino e os significados da integração curricular
palavras-chave: educação popular; formação de professores; identidades docentes.
3. Resultados e Discussões

1. Introdução
Neste estudo objetivamos compreender de que maneira o
Projeto de Extensão “Liberte-se: formação de professores
na

educação

popular”

influencia

na

formação

de

em

Campinas-SP,

o

questão possibilita a formação de educadores críticos,
capazes de ressignificar suas práticas e a própria relação
com a docência. Isso ocorre mediante a identificação

professores e de identidades docentes.
Localizado

Resultados preliminares apontam que o projeto em

Cursinho

Popular

“Liberte-se!” atua na interface pesquisa, ensino e extensão
desde 2017. Este estudo justifica-se por considerarmos

política e social desses educadores, decorrente de seus
processos de formação enquanto educadores populares.

4. Considerações Finais

que o trabalho voluntário e social realizado implica tanto na
transformação dos educandos, a partir de ações que

Mediante as questões expostas, observamos que a

consideram a educação como prática de resistência e

Educação Popular constitui-se como um espaço de

liberdade, quanto (trans)forma a própria relação dos

(re)existências e de formação política. Tal formação, no

educadores com a docência.

âmbito de um projeto extensionista, influencia práxis
docentes e a formação de identidades dos educadores.

2.Aspectos teóricos e metodológicos
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