VII COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE
Paulo Freire: contribuições para a educação e cultura popular
16 a 19 Setembro de 2010
Campus da UFPE/Recife/Pernambuco - BRASIL
COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR DO
RECIFE
1.Justificativa
O Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisas é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
com finalidade educativa e cultural que se propõe a manter vivas as idéias de Paulo Freire,
educador pernambucano, referência no Brasil e no mundo. Foi fundado em 29 de Maio de
1998, tendo sido seu estatuto oficializado em novembro desse mesmo ano. O Centro funciona
provisoriamente no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Vale
enfatizar ter o Conselho Administrativo desta Universidade cedido terreno em seu campus
para a construção da sede definitiva do Centro, estando o processo de construção em
andamento.
Dentre as diversas ações realizadas pelo Centro, vem ocupando espaço relevante o
Colóquio Internacional Paulo Freire, que já segue para sua VII versão.
O I Colóquio foi realizado em 1998. Sua avaliação positiva, assim como a das versões
que o sucederam são indicadores da contribuição do Centro Paulo Freire à criação da prática
de uma ação cultural para a liberdade, que se consubstancie em uma educação dialógica, base
de uma democracia plena com maior compreensão entre os povos.
Estudiosos do pensamento freireano, educadores de vários níveis, profissionais de
várias áreas do conhecimento, notadamente da educação e da saúde, têm participado dos
Colóquios. Eles são provenientes de várias partes do mundo, principalmente da América
Latina, África, Europa e dos vários Estados brasileiros. Dessa forma, os Colóquios têm se
constituído em um espaço privilegiado de troca de experiências, de apresentação de resultados
e processos de estudos e pesquisas com referencial no pensamento de Paulo Freire, que
propiciam a construção de novos conhecimentos e saberes. É um evento que tem contado com
diversos parceiros na sua realização.
Considerando ser 2010 comemorativo dos 50 anos do Movimento de Cultura Popular
do Recife, berço de revolucionárias idéias de Paulo Freire, que foi um de seus principais
idealizadores e ouvindo sugestões de seus associados, o Centro Paulo Freire elegeu como
tema do VII Colóquio “Paulo Freire: contribuições para a educação e cultura popular”.
Será realizado no campus da UFPE, no período de 16 a 19 de Setembro de 2010.
Este tema foi escolhido dentre aqueles encaminhados pelos associados(as) do Centro.
Nesse sentido, os trabalhos a serem apresentados no Colóquio deverão pautar-se pelos eixos
referentes ao tema do evento, de forma a estabelecer uma relação de compatibilidade a serviço
da vida e da liberdade.
Diversidade de estudos e experiências é o que se aguarda como objeto das mesas
redondas, comunicações e dos círculos de cultura. Serão acolhidas proposições de trabalhos
dos diversos campos dos saberes e de atuação, inspirados no tema e eixos sugeridos, desde
que com a explícita remissão ao horizonte freireano.
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2.Dos objetivos
• Aprofundar, à luz do tema em discussão, a contribuição de Paulo Freire para a construção
de um mundo solidário, mola mestra do seu pensamento.
• Socializar experiências sócio-educativo-culturais, referenciadas no pensamento freireano,
vivenciadas em ambientes educativos, escolares e não escolares.
• Divulgar resultados de pesquisas e estudos, baseados nas idéias de Paulo Freire, que visem
contribuir com a construção de um mundo solidário.
• Fomentar a divulgação, em nível nacional e internacional dos trabalhos e das
investigações em educação e cultura, num horizonte freireano.
3.Das comissões
O VII Colóquio está sob a responsabilidade das Comissões Organizadora e Científica
constituídas pelos seguintes profissionais:
3.1. Comissão Organizadora
Agostinho da Silva Rosas
André Gustavo Ferreira da Silva
Letícia Rameh Barbosa
Mírian Patrícia Burgos
Jeane Carneiro da Costa
Sidney de Carvalho Ferraz
Edelson de Albuquerque Silva
Júnior
Valdinete Prazeres de Vasconcelos
Souza
Anair Silva Lins e Mello
Argentina Carlos da Silva Rosas
Maria Nayde dos Santos Lima
Alcides Restelli Tedesco

Presidente do Centro Paulo Freire
Vice-Presidente do Centro Paulo Freire
Diretora Pedagógica do Centro Paulo Freire
Diretora Secretária do Centro Paulo Freire
Diretora Administrativa do Centro Paulo Freire
Diretora Financeira do Centro Paulo Freire
Diretor Adjunto de Administração do Centro Paulo
Freire
Diretora Secretária Adjunto do Centro Paulo Freire
Diretora Financeira Adjunto do Centro Paulo Freire
Membro do Conselho Consultivo do Centro Paulo
Freire e Associada Fundadora do Centro
Associada fundadora e Ex-Presidente do Centro Paulo
Freire
Associado fundador e Ex-Presidente do Centro Paulo
Freire

3.2. Comissão científica
Prof. Dr. Afonso Celso Scocuglia
Prof. Dr. Agostinho da Silva Rosas
Profª Drª Aída Monteiro
Prof. Dr. Alder Júlio F. Calado
Profª. Drª. Ana Maria Saul
Prof. Dr. André Gustavo Ferreira da Silva
Prof. Dr. Balduíno Andreola
Prof. Dr. Carlos Bauer
Profª. Drª. Célia M. R. da Costa Pereira
Prof. Dr. Deyve Redyson
Profª. Drª. Edna Gusmão de G. Brennand
Prof. Dr. Gomercindo Ghiggi
Prof. Dr. Janssen Felipe da Silva
Prof. Dr. José Batista Neto

UFPB e Centro Paulo Freire
ESEF/UPE, FACHO e Centro Paulo Freire
UFPE e Secretaria de Educação de Pernambuco
UFPB, FAFICA e Centro Paulo Freire
PUC de São Paulo e Centro Paulo Freire
UFPE e Centro Paulo Freire
UFRS e Centro Paulo Freire
UNINOVE - São Paulo
UFPE e Centro Paulo Freire
UFPB e Centro Paulo Freire
UFPB e Centro Paulo Freire
UFRS e Centro Paulo Freire
UFPE e Centro Paulo Freire
UFPE e Centro Paulo Freire
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Prof. Dr. José Francisco de M. Neto
Prof. Dr. Jorge Jeria
Profª. Drª. Letícia Rameh
Profº. Dr. Licínio Lima
Profª. Drª. Luiza Cortezão

UFPB e Centro Paulo Freire
Northern Illinois University-Chicago
FACHO e Centro Paulo Freire
Universidade do Minho/PT
UP/Portugal e Instituto Paulo Freire/Portugal e
Centro Paulo Freire
Prof. Dr. Luiz Eduardo Maldonado Espitia Universidade
Pedagógica
Nacional
da
Colômbia/Centro Paulo Freire
Prof. Dr. Luiz Gonzaga
UFPB e Centro Paulo Freire
Profª. Drª. Márcia Regina Barbosa
UFPE
Profª. Drª. Maria Eliete Santiago
UFPE, Cátedra Paulo Freire e Centro Paulo
Freire
Profª. Drª.Patrícia Araújo Aragão
UECG e Centro Paulo Freire
Profª. Drª. Rosângela Tenório
UFPE, FUNDAJ e Centro Paulo Freire
Prof. Dr. Sérgio Paulino Abranches
UFPE
Profª. Drª. Silke Weber
UFPE e Centro Paulo Freire
Profª. Mestra Socorro Valois
FAFICA e Centro Paulo Freire
Profª. Dra. Targélia de Souza Albuquerque FACHO, FASC e Centro Paulo Freire
Prof. Mestre Xavier Uytdenbroek
UFPE e Centro Paulo Freire
Profª. Drª. Zélia Maria Soares Jófili
UFRPE, UNICAP e Centro Paulo Freire
Profª Drª Zélia Porto
UFPE, Secretaria de Educação de Pernambuco
e Centro Paulo Freire
4.Da estrutura
4.1. Eixos temáticos:
O VII Colóquio, com o tema Paulo Freire: contribuições para a educação e cultura
popular, terá como eixos:
(1) Educação e Cultura
(2) Educação Popular e Movimentos Sociais
(3) Educação de Jovens e Adultos
(4) Trabalho e Identidade Social
(5) Sustentabilidade do Meio Ambiente
(6) Direitos Humanos e Cultura da Paz
Os Eixos Temáticos abrem espaços para reflexões, questionamentos e proposições,
que vêm sendo trabalhadas pela educação e cultura popular com referencial freireano, onde o
cotidiano, como locus político-pedagógico do inédito viável e das pedagogias para uma
sociedade multicultural serão identificadas. Será, também, ensaiado o inédito viável nas
relações do dia-a-dia, na perspectiva freireana da construção de uma sociedade comprometida
com a sustentabilidade do meio ambiente.
Os eixos permitem a abordagem de diversos subtemas numa perspectiva de
transversalidade e de interdisciplinaridade. Implicam o incentivo à pesquisa, o trabalho
acadêmico e o dedicado à produção de conhecimentos e saberes populares. Incluem subtemas
como: lutas, direitos e políticas sociais; processos de gestão de políticas sociais; formação de
professores(as), educadores(as); educação popular; movimentos sociais; políticas
educacionais, culturais e de saúde; ecopedagogia e globalização; alfabetização e letramento;
saberes e práticas educativas; educação nas relações de gênero e de gerações; autonomia,
indignação, criatividade e esperança crítica; relações multiculturais no cotidiano; desafios
étnicos e raciais; trabalho e sustentabilidade do meio ambiente; espacialidade em contextos
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multiculturais; relação com o sagrado; economia solidária; territorialidade; mídias e novas
tecnologias. Diálogo, conscientização e ética são categorias que perpassam nos eixos
temáticos.
4.2.Formas de expressão das produções:
• Conferências pronunciadas por profissionais convidados pelo Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas.
• Mesas Redondas a convite da Comissão Organizadora e propostas por iniciativa dos
interessados.
• Comunicações Orais referentes à apresentação de estudos e pesquisas, propostas pelos
interessados.
• Círculos de Cultura com temas propostos pela Comissão Organizadora com espaço para
relatos de experiências referentes a vivências de práticas freireanas e
construção/reconstrução de saberes e conhecimento coletivo.
A participação em Mesa Redonda e Sessão de Comunicação Oral será realizada em
sessões simultâneas. Exige a apresentação de resumo estendido, que deverá estar vinculado a
um dos eixos temáticos e ser submetido à aprovação da Comissão Científica do VII Colóquio.
Cada autor(a) pode inscrever 1(um) trabalho individual e 1(um) em co-autoria, totalizando o
máximo de 2(dois) trabalhos inscritos no Evento.
Os trabalhos em co-autoria terão no máximo 03 autores.
A inclusão do trabalho no VII Colóquio exige a inscrição dos(as) autores(as) no
evento.
A certificação de autoria dos trabalhos será entregue mediante comprovação da
inscrição.
4.3.Da participação:
4.3.1.Mesa Redonda - terá 1(um) mediador e até 3(três) expositores. Ao mediador,
dispondo de 5(cinco) minutos para abrir e 5(cinco) para encerrar a sessão, caberá
dirigir os trabalhos e apresentar um relatório à Secretaria do VII Colóquio, no final
da sessão. Aos expositores das Mesas Redondas serão dados até 20(vinte) minutos
para apresentação de suas contribuições. Serão reservados 50(cinqüenta) minutos
para os debates. Cada sessão totaliza 02 horas de trabalho.
4.3.2 Comunicações Orais - agrupadas pela Comissão Organizadora, em até 3 trabalhos
por sessão, sob a mediação de um participante do Colóquio, indicado
antecipadamente pela Comissão Organizadora. O Número de Sessões de
Comunicações Orais dependerá do número de trabalhos inscritos. Ao mediador,
dispondo de 5(cinco) minutos para abrir e 5 (cinco) para encerrar a sessão, caberá
dirigir os trabalhos e apresentar um relatório à Secretaria do VII Colóquio, no final
da sessão. Cada expositor terá até 20(vinte) minutos para apresentação de suas
contribuições, devendo ser reservados 50(cinqüenta) minutos para os debates.
Cada sessão totaliza 02 horas de trabalho.
4.3.3 Círculos de Cultura - Inspirado na idéia pedagógica freireana, entende-se o
Círculo de Cultura como um espaço de trabalho em diálogo que possibilite a
construção coletiva do conhecimento. Serão realizados 11 Círculos de Cultura
devendo, cada participante, selecionar sua opção no momento de sua inscrição. Os
trabalhos produzidos nos Círculos Cultura poderão ser publicados no Jornal Utopia
mediante parecer favorável da Comissão Editorial do Centro Paulo Freire.
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• Cada Círculo de Cultura terá 02(duas) sessões, de quatro horas cada uma, realizadas
no dia 18 de Setembro de 08h às 12h e 14h às 18h.
• Cada Círculo de Cultura terá um mediador e 02 (dois) relatores/sistematizadores.
• Cada sessão do Círculo de Cultura observará os seguintes critérios: (a) A primeira
sessão do Círculo de Cultura deverá incluir um momento de acolhimento, de
apresentação dos participantes; dinâmica de aproximação/comunhão; motivação.
consciência de comprometimento; informações históricas e claras sobre organização,
espírito e funcionamento de um Círculo de Cultura freireano; (b) revisitar o eixo
temático escolhido pelo grupo, abordado provocativamente pelo mediador do Círculo
de Cultura em permanente diálogo; (c) no decorrer das sessões as contribuições dos
participantes serão devidamente registradas e elaborado texto síntese que será assinado
pelos integrantes do Círculo e entregue na Secretaria do VII Colóquio.
• Círculos de Cultura (temas): (1) Educação e Cultura; (2) Educação Popular e
Movimentos Sociais; (3) Educação de Jovens e Adultos; (4) Trabalho e Identidade
Social; (5) Sustentabilidade do Meio Ambiente; (6) Direitos Humanos e Cultura da
Paz.
5. Das normas editoriais
O idioma oficial do VII Colóquio é o português, todavia, serão admitidos trabalhos em
inglês, espanhol ou francês.
Prazo para inscrição de trabalhos:
a) O resumo estendido das propostas de trabalhos (Mesas Redondas e Comunicações
Orais) será recebido apenas via internet até o dia 30 Maio de 2010, anexados à Ficha
de Inscrição.
b) O texto completo dos trabalhos aceitos será recebido até 30 de Julho de 2010.
Os trabalhos deverão ser digitados no Editor de Texto Word for Windows, 2003 ou
2007; fonte Time New Roman; tamanho 12; espacejamento 1,5 entre as linhas e deverá conter
exclusivamente texto. Tudo conforme as orientações que seguem:
5.1. Título do trabalho.
Nomes dos autores: Até 3 nomes. Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar
titulações (professor da escola básica, graduando, mestre, doutor, etc.). Nome do
orientador se houver e sua instituição.
5.2. Instituições dos autores e orientadores.
5.3. Introdução: No mínimo 125 e no máximo 250 palavras. Descrever uma visão geral
sobre o tema com definição dos objetivos do trabalho e relevância da pesquisa.
5.4. Metodologia ou Quadro Teórico: No mínimo 125 e no máximo 250 palavras. Em
caso de pesquisa de natureza empírica, descrever como o trabalho foi realizado
(procedimentos, estratégias; sujeitos participantes; documentos; equipamentos;
ambientes; etc.). Em caso de pesquisa de natureza teórica, registrar os conceitos
fundantes relacionados com o tema e objetivos do trabalho.
5.5. Resultados ou Desenvolvimento: No mínimo 150 e no máximo 300 palavras. Em
caso de pesquisa de natureza empírica, apresentar a descrição e discussão dos
resultados obtidos incluindo, se for o caso, a metodologia estatística empregada. Em
caso de pesquisa de natureza teórica, desenvolver sucintamente os argumentos e
reflexões pertinentes ao trabalho.
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5.6. Conclusão: No mínimo 100 e no máximo 200 palavras. Descrever a conclusão dos
autores com base nos resultados ou desenvolvimento, relacionando-os aos objetivos
da pesquisa.
5.7. Bibliografia mínima.
5.8. Instituição de fomento/apoio: Nome da instituição se for o caso.
5.9. Palavras-chave: três palavras, com o máximo de 60 caracteres.
5.10. E-mail dos autores(as).
5.11. Observações:
• O resumo estendido não deve conter: parágrafos com recuos, espaçamentos ou
tabulações; tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos (esses dados podem
ser colocados no trabalho completo, se for o caso).
• Antes que o resumo estendido seja enviado, sugerimos que os autores façam rigorosa
revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa ou estudo,
dos campos do resumo (incluindo eixo temático escolhido, título, nomes dos autores e
demais dados).
• Não será possível corrigir o resumo estendido após seu envio. Os dados serão
publicados exatamente como enviados. A responsabilidade do conteúdo dos trabalhos é
de cada autor(a).
• As propostas serão analisadas pela Comissão Científica do VII Colóquio e o resultado
comunicado, via e-mail, ao autor/autora, até 30 de Junho de 2010. Será, também,
inserido no site do VII Colóquio a relação dos trabalhos aceitos.
• O texto completo, quando o resumo estendido for aceito, deverá ter entre oito(8) e
doze(12)
laudas
e
ser
enviado
para
o
endereço
eletrônico
coloquio@paulofreire.org.br até o dia 30 de Julho de 2010.

6. Da inscrição
PERÍODO

ASSOCIADOS
R$

Até 30/04/2010
Até 31/05/2010
Até 30/07/2010
Até 31/08/2010

100,00
120,00
140,00
160,00

NÃO
ASSOCIADOS
R$
160,00
220,00
240,00
280,00

ESTUDANTES
R$
100,00
120,00
140,00
160,00

7. Da certificação
Cada participante inscrito receberá certificado de presença. Os créditos (certificados)
dos trabalhos apresentados serão entregues apenas aos autores(as) e co-autores(as) que
participarem da sessão de trabalho. Aos co-autores de trabalhos que não estiverem presentes
no Colóquio, porém que estiverem devidamente inscritos caberá a inclusão de autoria do
trabalho quando da publicação dos anais on-line.
8. Dos anais
Os Anais do Colóquio serão apresentados no site do Centro Paulo Freire–Estudos e
Pesquisas www.paulofreire.org.br .
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9. Do espaço ágora
A Ágora, à semelhança da Ágora grega, será um ponto de encontro, discussão,
divertimento, lançamento, exposição e venda de livros, de artesanato, de obras de arte, de
alimentação e de apresentação de artistas e grupos artísticos. Será localizada na área externa
ao lado do Centro de Educação da UFPE.
10. Do lançamento de livros
No dia 17, às 18:30h serão lançados os livros e revistas, inscritos e aprovados pela
Comissão Científica do VII Colóquio.

11. Ficha técnica
Razão Social: Centro Paulo Freire – Estudos e Pesquisas
CNPJ 03709317/0001-90
Endereço:

Av. Acadêmico Hélio Ramos, S/No
Centro de Educação da UFPE
Cidade Universitária
CEP 50 670-901
Recife-Pernambuco
Brasil

Telefone:

(81)2126-8809

Fone-Fax:

(81)3271-4813

Site:

www.paulofreire.org.br

E-mail:

cpfreire@yahoo.com.br

Conta bancária: Banco do Brasil 001 – Recife
Agência 3613-7 Cidade Universitária
C/C 43549-x
CentroVIIColPFreire
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Da diretoria:
Agostinho da Silva Rosas
Presidente

Jeane Carneiro da Costa
Diretora Administrativa

André Gustavo Ferreira da Silva
Vice-Presidente

Edelson de Albuquerque Silva Júnior
Diretor Administrativo - Adjunto

Mírian Patrícia Burgos
Diretora Secretária

Sidney de Carvalho Ferraz
Diretora Financeira

Valdinete Prazeres de Vasconcelos Souza
Diretora Secretária - Adjunta

Anair Silva Lins e Mello
Diretora Financeira - Adjunta

Letícia Rameh Barbosa
Diretora Pedagógica
Nilke Silvania Pizziolo Fell
Diretora Pedagógica - Adjunta
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