SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
- SECÇÃO DE EDUCAÇÃO COMPARADA - SPCE-SEC
Webinar: “Paulo Freire e a Educação Comparada, Hoje!”
Apresentação:
Nuno Fraga, CIE-UMa, Universidade da Madeira
Comentários:
Licínio Lima, Universidade do Minho
Data: dia 18 de janeiro de 2021, às 16.00-17.00 horas (WET)
Tópico: 2º Webinar SPCE-SEC
Hora: 18 jan 2021 04:00 PM Lisboa
Entrar na reunião Zoom
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/84181750308?pwd=YURPbkFyQ3JSN1dNbzJHL0tQbm51QT09
ID da reunião: 841 8175 0308
Senha de acesso: 805396
Apresentação
É inquestionável desvelar com mais afinco a obra e o pensamento de Paulo Freire no
século XXI. São múltiplos os retrocessos históricos e a inadequação de modelos,
pacoteiros, político-pedagógicos à escola deste tempo. Neste webinar, pretende-se
refletir no legado de Paulo Freire, resgatando alguns temas geradores atemporais do
seu pensamento, concertando-os com a educação do século XXI. Procuraremos adentrar
na relevância dos processos de leitura do mundo e da leitura da palavra, para num
exercício que tem tanto de ético como de estético, perfilar saberes necessários à
transformação da educação de hoje. Espera-se que do webinar possamos refletir sobre
cenários atuais da política educativa, com destaque para a realidade portuguesa, e a
assunção do pensamento freireano como fronteira, isto é, como sistema de ideias que
embasam e empoderam a mudança da cara da escola, que não se coisifica mas que
antes se assume como faculdade de transformação social ante a História como
possibilidade.
O webinar – “Paulo Freire, Hoje!” – assume-se, também, como um momento de
celebração do centenário do nascimento de Paulo Freire (1921 – 2021) e conta com a
participação e comentário de Licínio Lima (Professor Catedrático da Universidade do
Minho) à obra de Paulo Freire e à centralidade do seu pensamento para uma educação
pública democrática.
Programa:
16:00 – 16:10 – Abertura e apresentação do webinar, Nuno Fraga

16:10 – 16:40 – Comentário do Professor Licínio Lima à obra de Paulo Freire e à
centralidade do seu pensamento para uma educação pública democrática
16:40 – 17:00 – Debate.
17:00 – Encerramento.

