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Objetivo Geral
Contribuir com a formação e ampliação do conhecimento sobre a pedagogia freireana
através do Grupo de Leitura.
Objetivos Específicos
Possibilitar a produção e divulgação do conhecimento da pedagogia de Paulo
Freire a partir da leitura de sua obra.
•
Promover o diálogo das ideias freireanas com a prática pedagógica desenvolvida
pelos participantes do Grupo de Leitura. Ressignificar o pensamento político-pedagógico
de Paulo Freire com o cotidiano vivenciado pelos participantes nos processos educativos.
•

Resumo
A Cátedra Paulo Freire, criada através da Portaria nº 04/2005 do Conselho Universitário
da Universidade Federal de Pernambuco, representa o reconhecimento da comunidade
acadêmica da UFPE à relevante contribuição social, política e pedagógica do Educador
Paulo Freire à humanidade. Três grandes linhas de ação estão na base de criação da
Cátedra e tecem o seu movimento: estudo biográfico, estudo da pedagogia e a
preservação da memória que dão origem as suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão envolvendo professores, estudantes, animadores culturais, participantes de
movimentos sociais, etc. As atividades de extensão realizadas pela Cátedra Paulo Freire
se constituem num importante instrumento institucional que promove a troca de saberes
e a integração com a sociedade. Entre as atividades de extensão, oferecidas à
comunidade universitária e seu entorno, que constituem centralidade no funcionamento
da Cátedra, destacamos o Grupo de Leitura: Conhecendo Paulo Freire e sua obra. O

Grupo de Leitura se constitui em um espaço do exercício do pensamento crítico acerca
do projeto político-pedagógico de Paulo Freire a partir do estudo de sua obra em diálogo
com a prática pedagógica desenvolvida pelos participantes. Configura-se em processos
de formação destinados aos profissionais da educação envolvidos no ensino formal, nãoformal e informal. Nessa direção, objetivamos com o presente projeto contribuir com a
formação e ampliação do conhecimento sobre a pedagogia freireana através do Grupo de
Leitura promovendo o diálogo das ideias de Paulo Freire com a prática pedagógica
desenvolvida pelos participantes.

