ESTUDOS BIOGRÁFICOS:
um caminho para a compreensão da complexidade do ser humano
Grupo de estudos
Adriana Friedmann
Entendendo a importância da biografia humana na consolidação e compreensão da
personalidade e destino dos seres humanos, propomos um mergulho no estudo e pesquisa
de biografias de personalidades de diversas culturas, áreas e ofícios. Artistas, escritores,
educadores, políticos, músicos, cientistas, psicólogos, dentre outros, serão objeto de
estudos aprofundados.
As leituras das biografias e/ou autobiografias serão enriquecidas com outras manifestações
artísticas, poéticas, musicais, iconográficas, filmes, documentários e estudos psicológicos,
históricos e antropológicos do período de vida de cada personagem estudado.
De forma paralela e, para estudar as origens multiculturais dos participantes do grupo,
cada um poderá escolher, a partir do interesse das suas próprias raízes e/ou do seu ofício,
biografias específicas que farão parte dos estudos.
Os encontros serão documentados e registrados com o intuito de produzir publicações
coletivas.
Carga horária
Encontros mensais às sextas feiras das 14:00 às 16h30.
Cronograma
16 de Fevereiro
23 de Março
20 de Abril
25 de Maio
22 de Junho
27 de Julho
24 de Agosto
28 de Setembro
26 de Outubro
23 de Novembro
14 de Dezembro
Investimento
R$ 200,00/mês

Docente responsável – Adriana Friedmann
Doutora em Antropologia (PUCSP), Mestre em Educação (UNICAMP) e Pedagoga (FEUSP).
Especialista, docente, palestrante, pesquisadora e consultora nacional e internacional de ONG’s,
fundações, secretarias, escolas, etc. nas temáticas da infância, pesquisas com crianças e
linguagens expressivas. Criadora e coordenadora do NEPSID – www.nepsid.com.br - (Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e Desenvolvimento) e do Mapa da Infância Brasileira.
Autora de vários livros e artigos na área, dentre eles: “Protagonismo infantil”, “Quem está na
escuta”, “Linguagens e culturas infantis”, “História do percurso da Sociologia e da Antropologia da
Infância”, “O olhar antropológico por dentro da infância”, “O desenvolvimento da criança através
do brincar” e “A arte de brincar”.
Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/1385910160530871

Informações:
NEPSID – www.nepsid.com.br/cursos
Local:
Vila Beatriz – São Paulo.

