
 

Título do Projeto: Diálogos com Paulo Freire
Coordenador/a: Tatiana Pinheiro de Assis Pontes
Unidade Organizacional: 
 
A partir de 2015 eclodiu no Brasil uma grande crise político
acabou por dividir o país em pelo menos 
lado aqueles que se autodeclaram como “os
esquerda”. Nesse cenário alimentado pelas
poder, Paulo Freire passou a sofrer
grupo “de direita. Em 2018,
autor e patrono da educação do brasil aumentaram e a situação se intensificou 
ainda mais com a chegada do PSL à presidência da república, pois no respecti
plano de governo, no capítulo concernente à Educação, constava a afirmação de 
que o pensamento de Paulo Freire seria expurgado na educação brasileira.
Considerando a importância do legado freireano para o sistema educacional,
especial para a formação 
sentido de fazer com que os princípios consagrados em sua
conhecidos pela sociedade e aprofundados 
perspectiva de Educação Popular, este
discussões dialogadas acerca
Círculos de Cultura de Freire (2003).
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 DECED 

A partir de 2015 eclodiu no Brasil uma grande crise político-partidária
acabou por dividir o país em pelo menos dois grupos antagônicos, ficando de um 
lado aqueles que se autodeclaram como “os direita” e do outro lado “os de 
esquerda”. Nesse cenário alimentado pelas disputas ideológicas e de tomada de 
poder, Paulo Freire passou a sofrer violência simbólica por parte de integrantes do 
grupo “de direita. Em 2018, durante o período de campanha eleitoral, os ataques ao 

educação do brasil aumentaram e a situação se intensificou 
a chegada do PSL à presidência da república, pois no respecti

governo, no capítulo concernente à Educação, constava a afirmação de 
pensamento de Paulo Freire seria expurgado na educação brasileira.

Considerando a importância do legado freireano para o sistema educacional,
 de professores, nota-se a urgência de

sentido de fazer com que os princípios consagrados em sua obra e militância sejam 
conhecidos pela sociedade e aprofundados  na comunidade acadêmica. A partir de 
perspectiva de Educação Popular, este projeto propõe a realização de estudos e de 
discussões dialogadas acerca das obras do autor por meio de ações inspiradas nos 

Freire (2003).  
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governo, no capítulo concernente à Educação, constava a afirmação de 
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