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CONSÓRCIO PERNAMBUCO UNIVERSITAS 

ARTICULAÇÃO EXTENSÃO PERNAMBUCO UNIVERSITAS 

 JORNADA COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE 

  

  

  

‘‘Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.” 
 

 “O que fazer fundamental do educador é se comprometer e 

se inserir com os agricultores na transformação, 

como sujeito, com outros sujeitos. É como educador, que se 

recusa a domesticação dos homens”. 

 (Paulo Freire) 

  

Apresentação 

  

Consórcio Pernambuco Universitas, criado em 2014, é um convênio pioneiro no 

país, cujo objetivo é promover a cooperação técnica, científica, educacional e 

cultural entre Universidades e Institutos Federais do Estado de Pernambuco 

(inicialmente pela UFPE, UPE, UFRPE, UNICAP e UNIVASF e com ampliação em 

curso incluindo IFPE, IFSertão - PE, UFAPE), visando o desenvolvimento e a 

execução conjunta de programas e projetos, e o intercâmbio em assuntos 

educacionais, culturais, científicos e tecnológicos. 

  

No âmbito deste Consórcio inédito, os Pró-Reitores de Extensão das referidas 

instituições iniciaram, em setembro de 2020, uma articulação colaborativa, solidária 

e interinstitucional, denominada Extensão Pernambuco Universitas. Esta articulação 

sintonizada com os dilemas da educação e da extensão universitária brasileira 

tomou a decisão de organizar a Jornada Comemorativa do Centenário Paulo Freire, 

patrono da educação brasileira. Para alcançar este objetivo convergente foi criada uma 
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comissão de coordenação da Jornada composta por representações das instituições para 

desenhar e organizar atividades comemorativas ao Centenário que serão desenvolvidas ao 

longo de um ano (setembro de 2020 a setembro de 2021). 

 

A contribuição do pensamento de Paulo Freire abrange diferentes campos de conhecimento 

e está vinculada criativamente às abordagens fenomenológicas, ao marxismo e ao 

pensamento cristão. O Consórcio Pernambuco Universitas desenvolverá, em articulação 

com diferentes redes e iniciativas institucionais, um conjunto de atividades comemorativas 

ao Centenário de seu nascimento.  

 

Este documento base do Centenário é uma síntese de proposições construídas pela 

Articulação Extensão Pernambuco Universitas que serão executadas solidariamente a partir 

da criação de grupos de trabalho - GTs em cada instituição. Vale salientar, que para além 

das iniciativas em comum apresentadas a seguir, cada instituição desenvolverá 

autonomamente uma programação específica em consonância com as potencialidades e 

diversidades de expressões de ensino, pesquisa e extensão referenciadas no pensamento 

crítico e libertador de Paulo Freire.   

 

1.1. Breve biografia 

 

Em 19 de setembro de 1921, na Estrada do Encanamento, 724, em Casa Amarela, 

Recife – Pernambuco, nasceu o Patrono da Educação Brasileira, Paulo Reglus Neves 

Freire. Ele foi alfabetizado no quintal de casa, embaixo da mangueira. Filho do capitão 

da Polícia Militar Joaquim Temístoles Freire e de Edeltrudes Neves Freire. Em 1943, 

ingressou no Curso de Direito do Recife. Nessa época, já ensinava português e, 

mesmo após a conclusão do curso, continuou ensinando português e Filosofia da 

Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 

1947, passou a integrar a Equipe de Educação e Cultura do Serviço Social da 

Indústria, na condição de diretor. Nos anos 50, juntamente com outros educadores/as, 

fundou o Instituto Capibaribe, que desenvolve atividades educativas até hoje, no 

bairro das Graças, em Recife. No início dos anos 60, desenvolveu um método de 

alfabetização para adultos, o qual ficou conhecido como Método Paulo Freire. Esse 

Método seria implantado em todo o país, no Plano Nacional de Alfabetização, por 
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meio de 20 mil Ciclos de Cultura no Governo de João Goulart. Porém, com o Golpe 

Militar, foi preso e exilado, o que inviabilizou a execução deste plano. Inicialmente, 

exilou-se por um breve período na Bolívia, mas se fixou no Chile por 5 anos, onde 

trabalhou no Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã. Durante o exílio 

no Chile, publicou o seu primeiro livro, Educação como Prática de Liberdade, que está 

fundamentado na tese elaborada para concorrer à Cadeira de História e Filosofia da 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1968, escreveu o texto 

Extensão ou Comunicação, o qual é referência aos estudos e formulações críticas 

relativas à concepção formativa das atividades de Extensão. Em 1969, foi para a 

Universidade de Havard ser professor visitante. Depois veio a publicação da 

Pedagogia do Oprimido, seu livro mais famoso. Trata-se da terceira obra mais citada 

no mundo. Ainda no exílio, Paulo Freire desenvolveu trabalhos para o Conselho 

Mundial de Igrejas, participando das reformas educacionais na Guiné-Bissau e 

Moçambique. É o brasileiro que mais recebeu títulos de Doutor Honoris Causa no 

mundo. Na volta do exílio, foi professor na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e, em 1989, foi nomeado Secretário Municipal de Educação de São Paulo, na 

gestão da prefeita Luiza Erundina. Em 1986, recebeu o Prêmio de Educação para a 

Paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). O pensamento de Paulo Freire é estudado em várias universidades do 

mundo. No Brasil existem várias cátedras que estudam as contribuições de sua obra.  

 

Podemos afirmar que a sua obra influenciou a Educomunicação, a Ecopedagogia, os 

Estudos da Linguagem, as concepções críticas de Extensão e Cultura, a Pedagogia 

Crítica e as abordagens pós-colonialistas e Decoloniais. Paulo Freire faleceu em 

1997, em São Paulo. Ele é o PATRONO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Realizar ao longo de um ano (2020-2021) uma Jornada de Atividades 

Comemorativas ao Centenário e ao Pensamento de Paulo Freire, com a finalidade de 

ampliar a visibilidade para a sociedade da sua contribuição para a educação e, 

particularmente, para a extensão universitária. As ações seriam realizadas em todo o 



 
 

4 

estado de Pernambuco, em algumas cidades onde as instituições que compõem 

atualmente o Consórcio Pernambuco Universitas possuem campi;  

 

2.2 Contribuir para a compreensão da extensão como um processo formativo de 

produção e diálogo entre as ecologias de saberes, conhecimentos científicos e a 

sociedade com vistas a qualificar a formação cidadã e profissional, assim como 

estimular o compromisso social das universidades e institutos federais, em 

cooperação com as secretarias estadual e municipais de educação, de cultura e 

movimentos sociais do campo e das cidades;  

 

2.3 Realizar um seminário latino-americano e africano para debater e analisar a 

contribuição crítica de Paulo Freire para a Extensão, articulado aos Fóruns de Pró-

reitores/as de Extensão de Universidades e Institutos Federais e à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, em junho de 2021,;  

 

2.4 Realizar um Festival da Juventude: Arte, Cultura e Educação - Paulo Freire, em 

articulação com os movimentos sociais, secretarias de educação e cultura, Consórcio 

Pernambucano Universitas em sua atual composição;  

2.5 Instituir o Prêmio Paulo Freire de Extensão Universitária, para ações inovadoras e 

criativas, a ser oferecido pelo Consórcio Pernambuco Universitas  em parceria com 

instituições governamentais, não governamentais e movimentos sociais a trabalhos 

apresentados durante o referido festival em diferentes categorias como: ensino 

fundamental, médio, técnico, superior e organizações da sociedade civil que 

trabalham com educação popular;  

 

3. PROPOSTAS 

 

3.1 Círculos de Cultura: Trata-se de ações com jovens dos ensinos fundamental, 

médio, técnico e superior, com temas específicos. Esses círculos criarão campos de 

convergência, mobilização, diálogo e preparação do Festival da Juventude: Arte, 

Cultura e Educação Paulo Freire. Serão espaços para apresentar e debater a 

dinâmica do Festival. Serão quatro grandes círculos espalhados pela capital e interior 

de Pernambuco: Recife, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. Uma ou mais 
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instituições do Consórcio Universitas ficarão responsáveis por cada círculo. Poderão 

haver círculos menores de cultura em demais cidades. 

 

3.2 Encontro Latinoamericano e Africano de Extensão e Cultura Paulo Freire: 

Esse evento objetiva aprofundar as reflexões sobre a importância teórico-prática do 

pensamento de Paulo Freire para a concepção de Extensão Universitária. Propomos a 

realização do Seminário Internacional: O pensamento de Paulo Freire e a 

Extensão no Ensino Superior, em junho de 2021, com a finalidade de ser um 

espaço Latinoamericano e Africano de acolhimento de reflexões teóricas diversas 

sobre as contribuições freirianas para as Políticas de Extensão, assim como de 

experiências populares que abordem a temática da extensão na perspectiva crítica. O 

evento será um estímulo à produção de sistematizações acadêmicas e populares, que 

serão apresentadas nos formatos de vídeos, folhetos de cordéis, relatos de 

experiências e artigos científicos (resumo expandido) durante o referido evento, por 

meio de metodologias participativas. Também serão convidados/as pesquisadores/as 

nacionais e internacionais para dialogar com os autores/as dos trabalhos 

apresentados. Como produto deste amplo processo de debate, sugerimos às Pró-

Reitorias e às organizações parceiras a publicação de diferentes contribuições. 

 

3.3 Selo comemorativo ao centenário de Paulo Freire: Proposição aos Correios do 

lançamento de um selo comemorativo ao centenário de Paulo Freire. 

 

3.4 Festival da Juventude: Arte, Cultura e Educação Paulo Freire: composto por 

Oficinas, Rodas de Diálogo e Shows, com participação de estudantes do ensino 

fundamental, médio, técnico e superior, a ser realizado em setembro de 2021, 

constituir-se-á como o momento de culminância de todo o processo pedagógico, 

participativo e dialógico construídos nos círculos de cultura e outras atividades 

correlatas. O Festival poderá ocorrer concomitantemente em várias cidades do 

Estado. 

 

3.5 Prêmio Paulo Freire de Extensão: O Consórcio Pernambuco Universitas, em sua 

composição atual, criará , em parceria com as Secretarias de estadual e municipais de  

Educação e de Cultura de Pernambuco, o Prêmio Paulo Freire de Extensão, com a 
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finalidade de estimular e mobilizar estudantes do ensino fundamental, médio, técnico 

e superior, de instituições de ensino públicas e privadas e de movimentos sociais que 

realizam atividades formativas e de extensão inspiradas no pensamento de Paulo 

Freire. A intenção é selecionar os melhores trabalhos, em conformidade com as 

categorias mencionadas no item 2.5 e com os recursos disponíveis, e premiar os 

estudantes envolvidos.  

 

3.6 Conceder o título de Doutor Honoris Causa a Paulo Freire pelas Instituições do 

Consórcio Pernambuco Universitas (em sua formação atual) a ser outorgado em uma 

solenidade única.  

 

3.7 Inclusão de evento relativo a Paulo Freire dentro da semana universitária de 

cada instituição do Consórcio Pernambuco Universitas (em sua formação atual) de 

acordo com o calendário de cada instituição. 

 

 


