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Universidades pernambucanas articuladas por meio do Consórcio 

Pernambuco Universitas, um convênio de Universidades (UFPE, 

UPE, UFRPE, Católica e UNIVASF, com ampliação do IFPE, IFSertão – 

PE e UFAPE) pioneiro no Brasil, formado em 2014, com a finalidade de 

promover a cooperação técnico-científica e educacional, vem por meio 

desta Carta Aberta apresentar e convidar a sociedade para participar da 

Jornada Comemorativa do Centenário Paulo Freire, patrono da Educa-

ção Brasileira, que no dia 19 de setembro de 2021, completaria 100 anos.

O atual cenário mundial e, particularmente o brasileiro, caracterizado 

pelo agravamento da pandemia de covid-19, crescimento das desi-

gualdades sociais, desemprego, pobreza, aumento da violência contra 

as mulheres, população LGBT e juventudes das periferias urbanas e do 

campo; exacerbação de práticas racistas e negacionistas, que afetam 

a dignidade e os direitos humanos; além de permanentes ameaças 

contra a educação, exige das universidades um posicionamento em 

defesa da vida, da ciência e dos direitos humanos. 

Neste contexto, o Consórcio Pernambuco Universitas, solidariamen-

te, vem a público expressar seu compromisso com o SUS, a educação 

superior de qualidade e democrática, voltada para a formação profis-

sional referenciada na realidade dos segmentos sociais populares e 

daqueles mais vulneráveis da sociedade. Diante desta situação, o Con-

sórcio entende que a obra de Paulo Freire, pensador pernambucano, 

‘‘Ensinar 
não é transferir 
conhecimento, 

mas criar as 
possibilidades para 

a sua própria produção 
ou a sua construção.”

(FREIRE, 1996)
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intelectual e educador, reconhecido internacionalmente, é uma ferra-

menta teórico-metodológica e prática para a construção do diálogo, 

da amorosidade e humanização das pessoas. 

O que-fazer educativo de Paulo Freire gerou um enorme legado cientí-

fico de resistência educativa contra todas as formas de dominação que 

se manifestam na atualidade em diversas sociedades, ao mesmo tempo  

em que seus escritos inspiram caminhos para construção da fraternida-

de, solidariedade e integração dialógica de diferentes áreas do conheci-

mento acadêmico e popular, que devem orientar a formação superior de 

modo indissociável, por meio do tripé ensino-pesquisa-extensão.

Assim este Consórcio assume, solidariamente, por meio de suas Pró-Rei-

torias de Extensão, área do conhecimento que Freire contribuiu singular-

mente, a realização da Jornada Comemorativa do Centenário Paulo Freire. 

Este evento se constitui como uma diversidade de ações educativas, come-

morativas e reflexivas sobre o pensamento deste grande pernambucano, 

cujo método de educação libertadora é reconhecido mundialmente. Estas 

Pró-reitorias articuladas colaborativamente propõem para a Jornada um 

conjunto de objetivos, a saber: ampliar a visibilidade sobre o pensamento 

de Paulo Freire junto à sociedade em geral, mas particularmente junto às 

juventudes de escolas públicas do ensino fundamental e médio; aumentar 

a compreensão da Extensão Universitária, baseada nos postulados frei-

reanos, como um processo educativo e crítico de formação profissional e 

transformação da relação entre a universidade e a sociedade.  

A programação da Jornada, construída coletivamente, transcorre du-

rante um ano (setembro de 2020/setembro de 2021), em que as Pró

-Reitorias de Extensão realizam, de forma transinstitucional, em par-

ceria com organizações do estado, dos municípios e da sociedade civil, 

atividades educativas e comemorativas. Entre estas se destacam a 



construção de peças de comunicação (logomarcas, homepage, cards, 

podcasts, vídeos, programas de rádios e TVs, banners, selo de correios 

etc.); eventos diversos (colóquio internacional, Webinário latino-ame-

ricano e africano, duas homenagens de Doutor Honoris Causa, círcu-

los de cultura, entre outros), e a realização de um grande Festival de 

Juventude, Arte, Cultura e Educação Paulo Freire, que acontecerá no 

dia 19 de setembro de 2021 (dia do centenário), como um momento da 

culminância de toda Jornada.

Vale salientar que atividades igualmente importantes estão sendo progra-

madas por diversos coletivos das próprias universidades, como também de 

organizações da sociedade civil, para serem realizadas durante este ano, e 

que se buscará, na medida do possível, a convergência de ações, respeitan-

do, contudo, as especificidades institucionais de cada organização. 

Finalmente, estamos convencidos de que um potente movimento acontece-

rá, em diversos países do mundo, em defesa do legado de Paulo Freire, articu-

lando sinergias, capacidades e potencialidades construtivas de resistências 

educativas, de diálogos humanizadores e de aprendizados coletivos que se-

rão muito importantes para enfrentamento dos desafios que vivemos! 
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