
PAULO FREIREPAULO FREIREPAULO FREIRE
Patrono da Educação 

do Distrito Federal

Sessão Solene

1º Encontro Paulo Freire
no Distrito Federal

Dia 19 de setembro,
às 19h, no Auditório da
Câmara Legislativa
do Distrito Federal

Dia 20 de setembro,
das 8h30 às 18h,
no Auditório da
Câmara Legislativa
do Distrito Federal
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Câmara Legislativa
do Distrito FederalRealização:

Verdades da
profissão de professor

“A escola cumpre um papel importante na 

formação das crianças. Ela [a escola] atua como 

uma mãe, formando caráter, gerando bases 

sólidas e educando cidadãos para um Mundo 

melhor”, deputado Patrício, presidente da 

Câmara Legislativa do DF

“A educação sozinha não transforma a sociedade, 

sem ela tampouco a sociedade muda”,

 Paulo Freire.
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“

sociedade, repensemos nossos papéis e nossas 

atitudes, pois com elas demonstramos o 

compromisso com a educação que queremos.

Aos professores, fica o convite para que não 

descuidem de sua missão de educar, nem 

desanimem diante dos desafios, nem deixem de 

educar as pessoas para serem ‘águias’ e não 

apenas ‘galinhas’.

Pois, se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.“

Paulo Freire

A data é um convite para que todos, pais, alunos, 

Ao longo do Lançamento do livro do Professor  

Venicio Haverá Sarau Cultural com Margô,

Poetisa Popular, Ruiter Lima com poesia 

Cabocla e a Banda Pé de Serra



O seminário Programação
12h às 12h40

TERCEIRO BLOCO

14h às 14h35

14h40 às 15h15

15h45 às 16h15

QUARTO BLOCO

16h20

16h55 à 17h25

18h10 à 18h40

18h45

Fala dos Representantes dos movimentos de 

alfabetização, de Educação Popular, do programa 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Sindicato 

dos Professores, do movimento estudantil.

Para quebrar a cultura do silêncio

Venício Artur de Lima (professor de 

Comunicação)

Vanderlucia de Oliveira Simplicio (Coordenadora 

do Setor de Educação do MST)

Fala dos representantes do movimento cultural – 

teatro, cinema, literatura, bandas etc

Direitos Humanos dos Sujeitos Sociais

Deputada Luiza Erundina

Dr. Pedro Pontual – Diretor da Secretaria Nacional 

de Articulação Social da Presidência da República

Representantes dos movimentos de afirmação – 

mulheres, negros, LGBT, portadores de 

deficiência etc

Encerramento com uma grande ciranda na Praça da 

Em 19 de setembro o educador Paulo Freire 

completaria 90 anos e para comemorar a 

renomada trajetória, a presidência da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, na pessoa do 

deputado Patrício, propõe uma Sessão Solene 

em homenagem ao pensador da educação 

brasileira.

Além da cerimônia que propõe a nomeação 

de Paulo Freire como patrono da educação no 

DF, um encontro vai reunir estudantes e 

educadores durante um dia inteiro para 

refletir sobre o passado, presente e futuro da 

educação brasileira e os impactos de políticas 

educacionais a partir da ótica educacional do 

método Paulo Freire.

Conhecida como Nita, Ana Maria Araújo 

Freire, viúva do grande educador, participará 

do evento para receber as honras em nome 

do falecido marido. Na ocasião da Sessão 

Solene, será lançado o livro de Venício A. de 

Lima: Comunicação e Cultura -

 

As idéias de Paulo Freire.

ABERTURA - 

PRIMEIRO BLOCO

8h40 às 9h20

9h25 às 10h25

SEGUNDO BLOCO

10h30 às 11h10

11h15 às 11h55

8h

Dep. Patrício Presidente da CLDF, Hamilton 

Pereira - Secretário de Cultura e Nita Freire’ e 

Denílson Bento da Costa - Secretário de 

Educação

Pedagogia dos Sonhos Possíveis 

Nita Freire

Intervenção dos  representantes dos 

movimentos populares

Leitura do Brasil, Leitura da Palavra

Marcos Guerra (professor e membro da 

Comissão Justiça e Paz da CNBB)

Professor Erasto Fortes (professor da UnB-FE)
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