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Epistemologia Compreensiva em Paulo Freire: vunculação,
comunicação e sensível
Ementa:
O curso pretende apresentar pontos estratégicos do pensamento freireano para a comunicação e a partir deles
traçar linhas de força capazes de discutir o Brasil da atualidade. Necessário saber que se trata de um curso
pautado pelo entendimento da “re-interpretação” (Gianni Vattimo) e de “personagem conceitual” (Deleuze
e Guattari) A partir das bases de diagnóstico da “Epistemologia Compreensiva” a perspectiva de analise
pretende-se transformadora, como foi e é Paulo Freire para o pais. Para tanto, as linhas de força se
estabelecem em quatro tópicos: sensível, dialogia, fenomenologia, vinculação. Essas quatro forças se
entrecruzarão no mapeamento da sua obra a partir do enfoque histórico e as prioridades demarcadas; a luta
pela utopia frente a distopia; o proposito vinculativo e de reforço da estrutura comunitária; o inegável legado
para educação e a concretização do ambiente informacional. Trata-se de um curso definitivamente
comunicacional, porque convoca os saberes da história, da educação e da filosofia, no sentido da sua
transculturalidade. O curso pretende refletir sobre o legado de Paulo Freire para a área da comunicação neste
ano quando se comemora o seu centenário com inúmeros eventos no Brasil e no exterior. A dinâmica do
curso está dividida em 4 partes que pretendem responder às questões pontuais. Cada um dos eixos temáticos
relacionados a uma pergunta representa um total de quatro aulas, ou um mês. Ao final do curso o aluno
deverá apresentar um trabalho em que realize uma conexão entre sua pesquisa e o pensamento de PF.
Programa:
1.Eixo de problematização: PAULO FREIRE PRESENÇA AURÁTICA?
Paulo Freire e contexto histórico – possibilidades e frustrações
Bibliografia básica para a unidade a ser fornecida no inicio do mês por meio de link ou digitalizada.
2. Eixo de problematização: EXISTE UMA EPISTEMOLOGIA FREIREANA?
Fenomenologia, Dialogismo e Compreensão nas marcas epistemológicas.
Bibliografia básica para a unidade a ser fornecida no inicio do mês por meio de link ou digitalizada.
3. Eixo de problematização: QUAL CONEXÃO ENTRE PF E A COMUNICAÇÃO?
Horizonte comunicacional e horizonte informacional - suas similitudes e disparidades.
Bibliografia básica para a unidade a ser fornecida no inicio do mês por meio de link ou digitalizada.
4. Eixo de problematização: POR QUE A AÇÃO TRANSFORMADORA EVOCA PF?
Experiência, prática e ressurgimento dos coletivos – percurso e experimento
Bibliografia básica para a unidade a ser fornecida no inicio do mês por meio de link ou digitalizada.
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Bibliografia básica do curso:
SODRE, M. A Sociedade Incivil – mídia, iliberalismo e finanças. Petropolis: Vozes, 2021
PAIVA, R. Communities of Affect: Freirean Utopia? London: International Communication Gazette,
2020. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048520943697
PAIVA, R. palestra Epistemologia compreensiva : garantia para a pluralidade de vozes. Um Brasil,
muitas vozes: comunicação popular, movimentos sociais e a garantia da participação Salvador. UFBA
Congresso 43º Intercom, 2 de dezembro 2020
PAIVA, R. palestra Communities of Affect: Freirean Utopia? Brazil Seminar: Civil society development
and participatory communication in the new political context – dialogues around the legacy of Paulo Freire.
London: Loughborough University London, 5-6 June 2019
PAIVA, R. Epistemologia compreensiva: garantia para pluralidade de vozes. in: Um mundo e muitas
vozes: da utopia à distopia? PRATA, N. e CALDAS, S. (org.) São Paulo: Intercom Editora, 2021 (prelo)
LIMA, V. Comunicação e cultura: as idéias de Paulo Freire. Brasilia: UNB, 2011;
TORRES, C.A. et all. Reinventando Paulo Freire no Século 21. São Paulo: Editora e Livraria Instituto
Paulo Freire, 2008.
FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013
FREIRE, P. Pedagogia da Tolerância. São Paulo: Paz e Terra, 2017.
SOUZA SANTOS, B. O fim do império cognitivo – as afirmações das epistemologias do sul. Belo
Horizonte: Autentica, 2020.
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
GADOTTI, M. Paulo Freire: uma biobibliografia. São Paulo: Cortez, 1996.
DELEUZE,G.; GUATTARI,F. O que é filosofia? Rio de Janeiro: Ed.34.
MORAES, D.(org.) Combates e utopias: os intelectuais num mundo em crise. Rio de Janeiro, Record,
2004.
Centenário de Paulo Freire. Loughborough University London
https://www.paulofreirecentennial.org/
Instituto Paulo Freire https://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire
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