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Paulo Freire: Práxis e Contextos
Especialização Lato Sensu

“Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo.”

É indiscutível a importância de Paulo Freire (Patrono da Educação
Brasileira) para a educação brasileira e latino americana, bem como
a sua contribuição para a educação e a sociedade. É por isso que
apresentamos com muita satisfação a pós-graduação integralmente voltada ao estudo da práxis freireana e suas implicações para os
setores da educação, movimentos sociais urbanos e rurais e demais
áreas profissionais. A proposta da Pós Graduação em Paulo Freire:
Práxis e Contextos corrobora com a obra e a prática de Paulo Freire
que tem em sua essência a liberdade como elemento fundante para
a formação dos seres humanos.

Disciplinas

1 - Paulo Freire: Vida e obra

2 - Educar para a liberdade: a base da práxis freireana

3 - Teoria e Prática da Pedagogia Freireana

4. A Práxis Freireana e o Processo de Ensino Aprendizagam

5. Paulo Freire e a Dodisciência

6. Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos

7. Paulo Freire: Educação e Cultura Popular

8. Paulo Freire e a Prática de uma Educação Descolonizada

9. Ecoeducação e a Pedagogia Freireana

10. Paulo Freire e a Educação do/no Campo

11. A Práxis Freireana e a Teologia da Libertação

12. Paulo Freire e a Sociedade do Espetáculo

13. A Práxis Freireana e o Teatro do Oprimido

Diferenciais

Proposta participativa
e desafiadora para novas
realidades e possibilidade
de iniciação/formação
acadêmica.

Corpo docente
altamente qualificado
e com experiência na
área educacional
oficial e popular.

O profissional
formado terá condições
de ler, interpretar e praticar
a práxis freireana em
ambientes educacionais
e não educacionais.

Pós-Graduação
integralmente voltada
para trabalhar o pensamento
e a prática de Paulo
Freire em diferentes
temáticas.

O curso possibilita
a participação e inserção
para a educação popular
e trabalho junto a movimentos
populares, sociais, sindicais e
organizações do campo
e da cidade.

Desconto de 25%
para professores associados
ao SINPRO, APEOESP, SIMPEEM,
SINESP, e para profissionais
sindicalizados a outras
entidades.

Proposta
vinculada ao legado
de Paulo Freire.

Área de conhecimento
Educação.
Forma de oferta
Híbrido com Transmissão ao vivo para alunos de outras regiões.
Público Alvo
Profissionais da área da educação e outras áreas interessadas em expandir
seus conhecimentos a partir da práxis freireana, afim de que possam aplicá-la em seus contextos profissionais.
Valor do investimento
R$ 400,00 para não sindicalizados
R$ 300,00 reais para professores/as e demais profissionais associados às
suas entidades sindicais.
Periodicidade
Os encontros presenciais acontecerão quinzenalmente, aos sábados, das
8h às 17h. Conteúdos e atividades serão disponibilizadas online, em plataforma própria.

Carga Horária (400 horas) – 13 Disciplinas
Carga Horária Total = 400h
Disciplinas = 360h
Orientação do trabalho final = 40h
Duração = Mínimo 12 meses

Metodologia
As aulas serão interativas e dialogadas embasadas em fundamentos teóricos e
práticos na perspectiva freireana. As experiências vivenciadas pelos participantes
será de suma importância para o desenvolvimento das aulas. A prática discente e
sua leitura de mundo será o eixo condutor da dialogicidade pedagógica do curso.
As reflexões e debates em sala serão os principais elementos no processo de ensinagem e aprendizagem em aula. Será por meio da troca de saberes que construiremos o conhecimento.

Processo seletivo
Os candidatos devem apresentar certificado de conclusão do curso de graduação
em nível superior e seu currículo. A seleção será realizada por ordem de inscrição
e com base na análise dos currículos dos candidatos.

Local de realização
Faculdade Finaci - Rua São Joaquim
352 – Liberdade (próximo ao Metrô
São Joaquim)

Coordenação
Prof. Dr. Martinho Condini
(http://lattes.cnpq.br/8546835103324226)
Profa. Me. Rosa Giannotti
( http://lattes.cnpq.br/4082683365581548)

Corpo Docente Previsto
Profa. Esp. Lilian Contreira (UNIFAI)
Profa. Me. Flaviana M. Goggin de Assis (USP)
Profa. Me. Teresa Ribeiro (UNINOVE)
Prof. Me. Paulo Matoso (USP)
Profa. Dra. Marilene Garcia (PUCSP)
Profa. Dra. Roseli Cordeiro Ruiz (USP)
Prof. Dr. Martinho Condini (PUCSP)
Profa. Dra. Márcia Uchoa (PUCSP)
Prof. Dr. Jerry Adriano Villanova Chacon (PUCSP)
Prof. Dr. Francisco Pelonha (PUCSP)
Prof. Dr. Antonio Alves de Almeida (PUCSP)
Profa. Dra. Selma Rocha (USP)
Profa. Ma. Sheila Zanchi Ceccon (UNICAMP)

Matrícula
Telefone: (11) 3053-4321
Whatsapp: (11) 95835-2025
E-mail: daiana.rodriguez@inaci.com.br

