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Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022 

11, 13, 15, 18 e 20 de abril de 2022 

 

Saiba Mais 

A Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ é mais um espaço de formação da EaD Freiriana, 

da Universitas Paulo Freire (UniFreire) e do Instituto Paulo Freire. Esta jornada tem por objetivo 

promover reflexões teórico-metodológicas sobre Educação em Direitos Humanos para ampliação da 

práxis político-cultural, pedagógica e a formulação de propostas promotoras da justiça social, cultural 

e econômica nas relações sociais. 

 

Público Participante 

Professores(as), gestores municipais, gestores escolares, trabalhadores(as) do SUAS, do SUS, 
da cultura, da habitação, lideranças dos movimentos sociais e sindicais e estudantes em geral. 

 

A Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022 

Período de realização e exibição inicial das videoaulas: A Jornada será lançada no dia 11 de abril 
de 2022, e continuará a ser exibida nos dias 13, 15, 18 e 20 de abril. 

Docentes: Professoras(es) Doutoras(es) Francisca Pini, Maria de Nazaré Tavares Zenaide, Paulo 
Roberto Padilha e Moacir Gadotti 

Formato: 4 videoaulas de até 20 minutos cada + uma videaula bônus e uma live de lançamento da 
Jornada. 

Comentário reflexivo-crítico: Após assistir às 4 videoaulas e a videoaula bônus, o(a) cursista 
deverá realizar um comentário reflexivo-crítico, fazendo conexões entre o conteúdo das aulas com 
sua experiência profissional, docente ou não, até o dia 20 de junho de 2022.  

Período de acesso às videoaulas: de 11 de abril a 20 de junho de 2022. 

Certificação: Os certificados serão disponibilizados em pdf, para download, a partir do dia 30 de 

junho de 2022. Para receber o certificado de 20 horas-atividades, o(a) cursista deverá enviar seu 

comentário reflexivo-crítico à EaD Freriana até 20 de junho de 2022. 

Bônus no ato da inscrição: Ao se inscrever na Jornada, você receberá o pdf dos livros ‘A Carta da 
Terra na Educação’, de Moacir Gadotti (Ed,L, 2010) e ‘Educação Popular na perspectiva freiriana’, 
org. Raiane Assumpção (Ed,L, 2009), além dos pdfs do ‘Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos’, da ‘Carta da Terra’, disponíveis em diversos sites para download. 
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Programação 

 

11 de abril de 2022 

Live de Lançamento da Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ 

Ementa: Antes da primeira videoaula ir ao ar, haverá um encontro online e ao vivo, às 19h, de 
orientações aos(às) cursistas. 

Docente: Paulo Roberto Padilha 

 

11 de abril de 2022 

Videoaula 1 - A Trajetória da Educação em Direitos Humanos 

Ementa: História e fundamentos da Educação em Direitos Humanos. 

Docentes: Francisca Pini 

 

13 de abril de 2022 

Videoaula 2 - O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

Ementa: Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e o Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos na perspectiva da viabilidade de uma política de Educação em Direitos Humanos. 

Docentes: Francisca Pini e Maria Nazaré Tavares Zenaide 

 

15 de abril de 2022 

Videoaula 3 - Abordagens dos Direitos Humanos nas Políticas Sociais de Habitação, 
Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente e Cultura 

Ementa: Marco teórico, marco legal, órgãos de controle e sujeitos sociais que compõem as políticas 
sociais e a intersecção com a política de Educação em Direitos Humanos. 

Docente: Francisca Pini 

 

18 de abril de 2022 

Videoaula 4 - Educação Popular como Educação em Direitos Humanos 

Ementa: Fazer as conexões da Educação Popular com a Educação em Direitos Humanos, afirmando 
a indissociabilidade entre ambas e a necessidade do aprofundamento teórico-prático. 

Docente: Paulo Roberto Padilha 

 

20 de abril de 2022 

Videoaula 5 - Educação não-formal (popular) como Educação em Direitos Humanos 

Ementa: Videoaula bônus que apresenta a história da Educação Popular como Educação em 
Direitos Humanos. 

Docente: Moacir Gadotti 
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Justificativa 

O Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire (IPF) é uma organização não-
governamental que, em 2021, completou 30 anos de existência, criada para continuar e reinventar o 
legado freiriano. Abrigamos a biblioteca do educador brasileiro e grande parte de seu acervo, 
reconhecido pela Unesco como patrimônio documental da humanidade.  

Mais de 5 mil pessoas já passaram pelo nosso Centro de Referência Paulo Freire. 
Pesquisadores, estudantes, educadores de mais de 40 países já visitaram o CRPF, dentre eles: 
Inglaterra, Itália, França, Espanha, Índia, Japão, China, Canadá, México, EUA, Chile, Argentina, 
Venezuela, Turquia, Senegal, Cabo Verde, e tantos outros. A EaD Freiriana e a Universitas Paulo 
Freire (UniFreire), também fazem para do IPF, como forma de articular esta grande rede nacional e 
internacional de pessoas e instituições, bem como para oferecer jornadas pedagógicas e cursos de 
educação a distância, com características próprias, relacionadas à qualidade sociocultural e 
socioambiental da educação. Nesse sentido, é que oferecemos mais esta Jornada intitulada 
“Educação em Direitos Humanos’. 

 

Características da EaD Freiriana 

São características específicas da EaD Freiriana: 

I – Fundamentada no universo de princípios, práticas e metodologias formuladas e vivenciadas por 
Paulo Freire e por freirianas e freirianos do Brasil e de outros países.  

II – Linguagem comunicativa, atualizada, dinâmica, criativa, valorizando a formação humana e a 
emancipação social, para além de lógica dos “treinamentos” e cuidadosa com o respeito e 
valorização às diversidades. 

III – Interatividade entre os sujeitos do processo formativo: dos(as) educadores(as) com os 
educandos/as e dos educandos entre si, visando à processual criação de redes comunitárias, sociais, 
presenciais e virtuais de aprendizagem recíproca. 

IV – Materiais pedagógicos abertos e atualizados permanentemente. 

V – Matriz curricular dialógica e relação pedagógica intertranscultural (partindo das relações humanas 
interculturais entre as pessoas, respeitando, valorizando e convivendo com as suas diferentes 
diferenças e múltiplas semelhanças) e intertransdisciplinar (superando o isolamento das disciplinas, 
das áreas do conhecimento, das artes e das tecnologias, sempre visando a uma visão de totalidade 
dos saberes. 

VI – Mobilização das múltiplas dimensões do humano: afetiva, cognitiva, sensível, emocional, 
racional, lúdica, crítica, criativa, política, social, cultural, ambiental etc. 

VII – Planejamento dialógico dos cursos, minicursos e “Círculos de Cultura”: interconexão entre 
diferentes pessoas e áreas e definição de matrizes curriculares com base em pesquisas de interesse 
dos(as) cursistas e da experiência acumulada pelo Instituto Paulo Freire. 

VIII – Equipes docentes constituidas por mestres, doutores, pós-doutores e livre-docentes, além de 
educadores populares e comunitários, artistas e cientistas, com larga experiência na pedagogia 
referenciada na práxis de Paulo Freire. Contamos com educadores/as e não “tutores” ou 
“facilitadores”. 
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IX – Organização curricular intertranscultural, com base no planejamento dialógico e da 
horizontalidade na gestão das relações eco-político-pedagógicas. 

X – Educandos e educandas considerados sujeitos ativos e participativos dos processos 
educacionais. 

XI – Princípios de convivência com ênfase à dodiscência (quem ensina aprende ao ensinar; quem 
aprende, ensina ao aprender), com ênfase para a práxis transformadora, que incentiva e promove a 
produção de novos conhecimentos, manifestações culturais, artísticas, ambientais e saberes pelos/as 
participantes, visando à educação como prática da libertade e à justiça sociocutural, socioeconômica 
e socioambiental.  

XII – Transparência na aferição de créditos e na certificação dos cursos. 

XIII – No caso de participar do E-book do curso do curso, vai se tornar autor ou autora da EaD 
Freiriana e da Universitas Paulo Freire e receberá orientações específicas para a produção de seu 
artigo ou de seu projeto intervenção, quando for o caso, e contar com a revisão analítica de sua 
produção, por integrantes do Conselho Editorial da EaD Freiriana, composto por mestres, doutores, 
pós-doutores e livre-docentes de várias partes do Brasil e de outros países. 

XV - Poderá ser convidado(a) para participar da bancada das transmissões da EaD Freiriana na 
abertura de cursos, encerramentos e ainda do lançamento do E-book deste curso.  

 

Conheça os(as) educadores da Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ 

 

Francisca Rodrigues de Oliveira Pini 

Assistente Social e professora, com mestrado e doutorado em Serviço Social, Políticas Sociais pela 
PUC/SP. Ativista e pesquisadora em políticas sociais e direitos humanos de crianças, adolescentes e 
jovens, é professora visitante da Unifesp/Baixada Santista; consultora na Faculdade Paulus de 
Comunicação (Fapcom) e filiada à ANDHEP. Atualmente é diretora Pedagógica do Instituto Paulo 
Freire e durante cinco anos foi a coordenadora pedagógica do Projeto MOVA-Brasil pelo Instituto 
Paulo Freire. É organizadora dos livros “Educação, Participação Política e Direitos Humanos” (Ed,L, 
2011), “Salvar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” (IPF, 2015). 

 

Maria de Nazaré Zenaide Tavares 

Psicóloga com Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (2010) é membro do 
Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão da Verdade da UFPB, onde atua no Ensino, 
na Pesquisa e na Extensão em Educação em Direitos Humanos e Educação para Nunca Mais. Atua 
como docente no Curso de Graduação de Serviço Social e na pós-graduação na Pós-Graduação em 
Educação e na Pós-Graduação em Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania. Participa da 
Associação Nacional de Direitos Humanos e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação. 
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Moacir Gadotti 

Fundador e atual Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire, é doutor em Ciências da Educação 
pela Universidade de Genebra (1977) e professor Titular aposentado da Universidade de São Paulo. 
É autor de uma extensa obra, incluindo Pedagogia da Terra (2001), Os mestres de Rousseau, A 
escola dos meus sonhos e Educar para a sustentabilidade, onde desenvolve uma proposta 
educacional cujos eixos são a formação crítica do educador e a construção da Educação Cidadã 
numa perspectiva dialética integradora e orientada pelo paradigma da sustentabilidade. 

 

Paulo Roberto Padilha 

Doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
Pedagogo, bacharel em Ciências Contábeis, músico e compositor musical. Coordena a EaD Freiriana 
do Instituto Paulo Freire onde trabalha há 24 anos, já tendo sido Coordenador do Movimento da 
Escola Cidadã, Diretor de Desenvolvimento Institucional e Diretor Pedagógico. Autor dos livros 
‘Planejamento dialógico: como elaborar o projeto político-pedagógico da escola’; ‘Currículo 
Intertranscultural: novos itinerários para a educação’ e ‘Educar em todos os cantos: por uma 
educação intertranscultural’. Como artista, músico e compositor, criou o projeto Transbordarte2033 
(vide site: www.transbordarte2033.com.br), onde podem ser encontrados seus CDs musicais. 

 

Comentário reflexivo 

O(A) participante da Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022 deve escrever um texto 
de até 2.000 caracteres, com espaços, ou então responda às duas questões:  

1. Quais os destaques que você faz sobre a relação dos conteúdos das videoaulas da Jornada 
‘Ensinar e aprender com sentido’, com as suas experiências de vida e com as suas experiências 
profissionais? (até 1.000 caracteres, com espaços).  

2. Destaque as suas principais aprendizagens nesta Jornada (até 1.000 caracteres, com espaços). 

O conjunto desta participação (assistir às 4 videoaulas, à videoaula bônus, à live de abertura – ao 
vivo ou a gravação na Plataforma – e realizar o comentário reflexivo) resultará em um crédito-
atividade, correspondente a 20 (vinte) horas-atividades. 

A data limite para postagem do comentário reflexivo na Plataforma é até 20 de junho de 2022, 
quando também termina o acesso às videoaulas.  

 

Certificação com validade digital 

Você receberá certificado de participação em pdf, com validade digital, de 15 horas, pelo Instituto 
Paulo Freire e pela Universitas Paulo Freire (UniFreire). E ainda passará a ter acesso direto às 
informações sobre os Cursos e Jornadas da EaD Freiriana e às publicações digitais do Instituto. 

Serão oferecidas 4 videoaulas, 100% online, de até 20 minutos cada, além de uma live de 
lançamento. Após assistir às videoaulas, no horário que for melhor para você, a proposta pedagógica 
da EaD Freiriana é que você faça um comentário reflexivo e crítico das aulas até 18 de junho de 
2022. 

Os certificados serão disponibilizados em pdf, para download, a partir do dia 30 de junho de 2022. 
Dúvidas e outras informações, escreva para: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org. 

mailto:eadfreiriana_certificado@paulofreire.org


 

6 

Material de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca do Professor (kit com 14 livros)* 

1. Educação popular na perspectiva freiriana - Raiane Assunção (org) 

2. Caminhos para uma comunidade democrática. Vários autores 

3. Reflexões sobre o consumo responsável. Vários autores 

4. Desafios da Economia Solidária. Vários autores 

5. Fórum Mundial de Educação: Pró-posições para um outro mundo possível - Moacir Gadotti 

6. Cultura Rebelde: Escritos sobre a Educação Popular ontem e sempre - Carlos Brandão e Raiane 
Assunção 

7. Paulo Freire e Amílcar Cabral: A descolonização das mentes - José Eustáquio Romão e Moacir 
Gadotti 

8. Convocados, uma Vez Mais: Ruptura, continuidade e desafios do PDE - Moacir Gadotti 

9. Gestão da Educação no Município: Sistema Conselho e Plano - Genuíno Bordignon 

10. Sistemas Municipais de Educação: A LDB e a Educação no Município - José Eustáquio Romão 

11. Redes e Comunidades: Ensino-aprendizagem pela Internet - Jaciara de Sá Carvalho 

12. Alternativas ao aquecimento global. Vários autores 

13. Município que Educa: Múltiplos Olhares - Paulo Roberto Padilha 

14. Boniteza de um Sonho: Ensinar-e-aprender com sentido - Moacir Gadotti 

 

DE R$ 392,00 

POR 210,00, nesta Jornada 

* Ao adquirir o material de apoio, você receberá o livro em sua casa, pelo Correio. Apenas para endereços no 
território nacional. Caso o(a) cursista informe o endereço errado ou incompleto, terá que arcar com os custos 
do reenvio. 

O formato dos livros é 17 x 10,5 cm. 
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Participe da Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022 e 
contribua com o trabalho do Instituto Paulo Freire 

 

Opção 1  Opção 2  

Jornada ‘Educação em 
Direitos Humanos’ 

(Acesso às 4 videoaulas, ao pdf dos livros 
‘A Carta da Terra na Educação’, de Moacir 
Gadotti (Ed,L, 2010) e ‘Educação Popular 
na perspectiva freiriana’, org. Raiane 
Assumpção (Ed,L, 2009) e certificado em 
pdf de 15 horas. 

) 

 

Jornada ‘Educação em 
Direitos Humanos’ 

+ 

Biblioteca do Professor (kit 
com 14 livros exclusivos do 

Instituto Paulo Freire) 

 

R$ 50,00  R$ 260,00  

 

 

Atenção 

A participação na Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022 somente será 
confirmada após o pagamento da contribuição. Após a inscrição, o(a) participante receberá, em até 3 
dias úteis, um e-mail com a confirmação e os links de acesso à Plataforma da Jornada. Confira sua 
caixa de mensagens e também a caixa de spam. Se o(a) cursista realizar a inscrição, fizer o 
pagamento, mas não participar da Jornada, até 20 de maio de 2022, o valor pago não será devolvido. 

 

Cronograma Geral da Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 
2022 

Data Atividade Observação 

21/02/2022 
Abertura das inscrições da Jornada ‘Educação 
em Direitos Humanos’ - Edição 2022 

 

Após a 
inscrição, até 3 
dias. 

Encaminhamento, por e-mail, dos links de acesso 
à Plataforma da Jornada. 

Pagamento por boleto pode 
demorar até 3 dias para 
compensar. 

11/04/2022 Videoaula 1   

13/04/2022 Videoaula 2   

15/04/2022 Videoaula 3   

18/04/2022 Videoaula 4   

20/04/2021 Videoaula 5  

06/05/2022 
Material de apoio adquirido na inscrição da 
Jornada seguirão por Correios. 

 

15/05/2022 Encaminhamento, por e-mail, do código de  
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rastreamento do material de apoio adquirido. 

18/06/2022 
Data final de postagem do comentário reflexivo e 
crítico sobre as videoaulas. 

 

18/06/2022 
Fechamento da plataforma e fim do acesso às 
videoaulas da Jornada ‘Educação em Direitos 
Humanos’. 

 

 

Contatos e Redes Sociais do Instituto Paulo Freire 

EaD Freiriana – Instituto Paulo Freire 

Inscrição/Financeiro: eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org 

Certificação: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org 

Comunicação: eadfreiriana@paulofreire.org 

Pedagógico: pedagogico@eadfreiriana.com.br 

Suporte: suporte@eadfreiriana.com.br 

Whatsapp EaD Freiriana: (11) 9 8434-2688 

Facebook: https://www.facebook.com/eadfreirianaipf 

Instagram: https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/ 

Youtube: https://www.youtube.com/eadfreiriana 

 

Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire 

Rua Cerro Corá, 550 - Sala 17 - Alto da Lapa – São Paulo (SP) 

Tel. (11) 3021-5536 

Site: www.paulofreire.org 

Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF 

Twitter: https://twitter.com/instpaulofreire 

Instagram: https://www.instagram.com/institutopaulofreire 

Youtube: http://www.youtube.com/instpaulofreire 

 

iPF.Tv: https://www.youtube.com/c/iPFTv2018 

 

Aproveite a Jornada ‘Educação em Direitos Humanos’ - Edição 2022. 

Sigamos juntos(as)!.                                                                                                                       
Grande abraço, 

#EquipeEaDFreiriana 

Instituto Paulo Freire 

mailto:eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana_certificado@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana@paulofreire.org
mailto:pedagogico@eadfreiriana.com.br
mailto:suporte@eadfreiriana.com.br
https://www.facebook.com/eadfreirianaipf
https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/
http://www.paulofreire.org/
https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF
https://twitter.com/instpaulofreire
https://www.instagram.com/institutopaulofreire
http://www.youtube.com/instpaulofreire
https://www.youtube.com/c/iPFTv2018

