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    A obra “A importância do ato de ler” do saudoso Paulo
Freire fez sua dobradinha nessa edição do JL. Em outubro de
2021, numa edição especial nominada de “Diálogos Freirianos
no LEITUREIROS”, nosso clube de leitura marcou presença na
Semana Universitária UnB que comemorava o centenário
desse valoroso educador.  
 Dando sequência a essa caminhada, a acolhida, desse
encontro presencial, na UnB, iniciou seus trabalhos com uma
mensagem freiriana: “A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir
da continuidade da leitura daquele [...]”. Diante disso, fez-se
necessário uma breve leitura de contexto, da edição 2021, que
ocorrera, de forma remota, em plena pandemia da covid 19.  
 Nesse sentido, a contextualização do legado de Freire chegou
aos estudantes, por meio de pequenos cartazes que
continham as seguintes palavras geradoras: AMOR,
EDUCAÇÃO, EMANCIPAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO,
TRABALHO, AUTONOMIA, ESPERANÇA, RESPEITO,
RESISTÊNCIA, FÉ, LIBERDADE, LEITURA, IGUALDADE.
 O evento deu o protagonismo a plateia, pois foram os
estudantes que leram as palavras geradoras, legitimando a
forte oratória da Professora Lenilda acerca do legado teórico e
prático desse grande pensador. 
 Para o deleite de todos, as formandas do Ensino
Fundamental II 2022: Yasmim Gomes, Giovana de Oliveira,
Thawany Rodrigues, Edivânia de Sousa revelaram seus
talentos de leituras de mundo com contações de poesias;
relatos da vida estudantil e resenha de livro. Um momento de
muita EMOÇÃO.
 Tivemos também o depoimento da universitária Katrina, do
curso de Letras da UnB, egressa da escola pública, que
agradeceu e reconheceu o bom trabalho, referente ao
incentivo à leitura, realizado no CEF 02, destacando que
concluíra seu ensino fundamental nessa escola. EMOÇÃO
reforçada.
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Resumo do encontro

 O fechamento ocorrera com muita doçura e
diversão! Sorteios de chocolates e brindes
movimentaram a plateia. Os números sorteados
eram acompanhados, por todos, no telão. Depois
cada ganhador vinha ao palco buscar seu
prêmio/mimo. A educação especial, do CEF 02,
protagonizou muitos recebimentos de premiações.
Uma sorte compartilhada com a alegria de seus
professores e colegas. 
 Caro leitor, aprecie, sem moderação, mais uma
edição do JL. Boa Leitura!  



Cartazes com as frases 

 

Momento pré-leitureiro 
Muitos cartazes carregados de afeto e de valorização do espaço de convivência
do CEF 02 deram boas-vindas a estudantes e professores após o retorno das
férias de julho. A equipe Leitureiros recepcionou sua comunidade escolar com
mensagens inspiradoras, pautadas em leituras de mundo, dos autores Albert
Einstein, Ray Kroc e Paulo Freire. Portanto, o pré-leitureiro da obra “A
importância do ato de ler” do saudoso Paulo Freire ocorreu num contexto de
palavras/frases geradoras, que levou nossos leitureiros a ler e reler essa, sempre
atual, obra

 

Mensagens Inspiradoras 

 



PA imagem de Paulo Freire associada à
hashtag#paulofreirevive levou os Leitureiros a
viajarem de Recife para o mundo, como: África
do Sul, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal e
outros, entre os anos de 1921 a 1997. O legado de
Freire foi apresentado aos estudantes, de forma
pedagógica, cuja cronologia texto/contexto
apontou sua grandiosidade educacional
humanizada, que dignifica sua trajetória em
nosso país e no mundo. 

 
 Encerraram com a seguinte 

citação do autor: 

 
 

*Traços Geo-Históricos são falas contextualizadas com as obras trabalhadas a cada encontro do Projeto Leitureiro².

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro de 1996 com o número 9394/96, foi criada para garantir o direito a toda população de 
ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do Estado e dos Municípios com a educação pública. https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/direito/leis- 
diretrizes-bases-educacao-comentarios.htm acesso em 17/08/2022

Traços Geo-Históricos –TGH
Contextualizando com as professoras Luziane 
Almeida e Lenilda Damasceno

Lenilda Damasceno
Professora

Luziane Almeida
Professora

sem a curiosidade que me 
move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo 
nem ensino

 
 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/direito/leis-diretrizes-bases-educacao-comentarios.htm%20acesso%20em%2017/08/2022
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/direito/leis-diretrizes-bases-educacao-comentarios.htm%20acesso%20em%2017/08/2022


 

Poesias e contações

Com a estudante Yasmim Gomes 
9º H e a 
Professora Eliane Fonini



 

Poesias e contações

Thawany Rodrigues
Estudante 9º I



 

Poesias e contações

Edivânia de Sousa
Estudante 9º K



 Perceber a existência de equivocadas 
dicotomias estruturais, no âmbito da 
educação básica e superior brasileira, talvez, 
revele-nos alguns porquês da importância 
de ter Paulo Freire como *Patrono da 
Educação em nosso país.
 Registra-se, aqui, algumas dessas 
percepções: ter e ser; ensinar e aprender; 
autonomia e soberania; humano e 
desumano; avaliação e o resultado do que 
está sendo avaliado; humildade docente e 
humildade discente; escola/família e 
sociedade; informação e desinformação; 
educação formal/informal e 
desenvolvimento social/econômico; olhar 
virtuoso e olhar vaidoso; ser humano no 
conceito e ser humano na vida; etc. 
 Portanto, ler Paulo Freire é um desafio 
constante no ato de aprender docente, pois 
precisamos reconhecer a força das palavras, 
a força da língua de uma nação e a força 
dos nomes das pessoas e das coisas, 
julgadas por elas, relevantes. 
 
 
 

 De forma empírica, essas forças sintetizam o uso das palavras geradoras utilizadas, por 
Freire, nos círculos de cultura, onde formatou-se seu legado, que hoje é patronal, 
todavia, seu alcance chega para aqueles(as) cujo amor genuíno é maior do que os 
entraves sociais dessa magistral carreira globalizada.
  Finalizamos, esse texto, com pedacinhos brilhantes da obra “Pedagogia do Oprimido” 
FREIRE,1987. “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 
libertam em comunhão”; “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”; “A educação autêntica, 
repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 
mundo”. 

 

Editorial 

*Patrono: são os padrinhos ou madrinhas dos formandos. É uma personalidade destacada no âmbito do corpo científico. Em geral, é uma pessoa de notório saber acadêmico, reconhecida pela competência e padrão 
de referência na área específica de conhecimento.
O educador Paulo Freire foi oficialmente declarado patrono da educação brasileira com a Lei 12.612/2012, sancionada pela presidente Dilma Roussef. 
 https://www.google.com/search? 
q=O+que+%C3%A9+patrono+da+educa%C3%A7%C3%A3o+brasileira%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjUxMOVlLX7AhWwrpUCHREACn4Qzmd6BAgjEAU&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&safe=active&ssui=on acesso em 17/11/2022 

https://www.google.com/search?q=O+que+%C3%A9+patrono+da+educa%C3%A7%C3%A3o+brasileira%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjUxMOVlLX7AhWwrpUCHREACn4Qzmd6BAgjEAU&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=O+que+%C3%A9+patrono+da+educa%C3%A7%C3%A3o+brasileira%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjUxMOVlLX7AhWwrpUCHREACn4Qzmd6BAgjEAU&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&safe=active&ssui=on


 

Momento pipoca 
As avaliações e destaques do encontro foram realizados
pelos estudantes dos nonos anos e pelas professoras de
Língua Portuguesa, conhecidas como as Pipoqueiras das
Letras. Dessa vez, o Momento Pipoca apontou como
ponto marcante, do evento, as produções de textos de
estudantes que integraram a pauta dessa edição
freiriana. Nesse sentido, as autoras das poesias Giovana
de Oliveira Rocha do 9º E e Yasmin Gomes do 9º H foram
convidadas a apresentar novamente suas produções,
assim como, participaram de rodas de conversas sobre
como iniciaram suas escritas e como foram parar no
Leitureiros

 

*Momento Pipoca: ação pedagógica pós-leitureiro para verificar o alcance do projeto, de 
forma, efetiva e concreta dentro do ambiente escolar onde ele ocorre.


