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A Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) não é uma universidade convencional, mas um espaço 
vocacionado para a produção de conhecimento através de aprendizagens recíprocas. Trata-se de uma iniciativa aberta não 
institucional que emergiu no Fórum Social Mundial, em 2003, com o objetivo de promover a partilha de conhecimentos 
diversos e reforçar as múltiplas formas de resistência à globalização neoliberal, ao capitalismo, ao colonialismo, ao racismo, 
ao sexismo e a outras relações baseadas na dominação, na subjugação, na exploração e na opressão. 
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CONCEPÇÃO                                      A UPMS parte do 
princípio que não há justiça social 
global sem justiça cognitiva global e é 
tanto um projeto epistemológico 
como político. Nasce do 
reconhecimento de que a diversidade 
de saberes é infinita e todos os saberes 
são incompletos, promovendo a 
superação do fosso entre ensino e 
aprendizagem, com vista a tornar o 
saber académico mais relevante  
socialmente e a fortalecer as lutas. 

METODOLOGIA  

OFICINAS  

O ponto de partida da UPMS é o reconhecimento da ignorância mútua e o seu 
ponto de chegada é a produção partilhada de conhecimento. A UPMS concretiza-
se através de oficinas de reflexão e debate com dois objetivos essenciais: potenciar 
a discussão dos quadros teóricos, históricos e comparativos que permitem 
aprofundar a compreensão reflexiva das práticas e aproximar as ciências sociais dos 
temas e problemas reais de quem luta. A metodologia orientadora assenta em dois 
procedimentos chave: a ecologia de saberes que assenta na valorização horizontal 
da diversidade dos conhecimentos nascidos na luta e dos conhecimentos 
académicos solidários e a tradução intercultural e interpolítica que promove 
formas híbridas de conhecimento emancipatório. 
  

As oficinas têm uma base residencial e são constituídas por ativistas e líderes de movimentos sociais, membros de ONGs, 
intelectuais, artistas e académicos. Duram preferencialmente dois dias, em que períodos de discussão se alternam com 
tempo dedicado ao estudo e à reflexão e atividades de lazer. A UPMS é um bem comum. Qualquer pessoa pode tomar a 
iniciativa de organizar oficinas, desde que sejam respeitados os dois documentos fundamentais da UPMS - a Carta de 
Princípios e as Orientações Metodológicas  – que podem ser encontrados no site: 

 www.universidadepopular.org 

 Nota: O projeto ALICE recebe fundos do Conselho Europeu de Investigação, 7.º Programa Quadro da União Europeia (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement n. [269807] 


