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FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE 
 

CARTA-COMPROMISSO 
 
 
 
 

O presente instrumento, de acordo interno, contém orientações e compromissos que entre si 
assumem os membros participantes do mesmo. 

 
I - O Compromisso de estar sendo um espaço-tempo de alegria do encontro, de estudos e leituras 
de texto e de contexto: 

 
1.  De afirmação,  cultivo,  reinvenção  e  ampliação  das  ideias  de  Paulo  Freire  e  em diálogo com 
outros autores, a partir da Universidade, para viabilizar o diálogo plural entre instâncias promotoras 
de práticas e reflexões educativas; em articulação com os movimentos sociais e os espaços não 
escolares; 

 
2. De encontro entre educadoras e educadores por meio da pesquisa e discussão de trabalhos 
realizados, que deem  continuidade  e  vigor  ao  legado  de  Paulo  Freire, buscando,   sempre,   
aproximar   pessoas,   instituições   e   movimentos   sociais   que trabalham a partir de suas ideias; 

 
3. Democrático e solidário de atividades político-educativas e culturais referenciadas na construção  
de  uma  sociedade  radicalmente  justa.  A tarefa é,  como  Freire  tanto sonhou, a construção do 
mundo sem opressão; 

 
4. De permanente discussão, reflexões e leituras de Paulo Freire e de engajamento nas   
aproximações   entre   instituições   de   ensino   superior,   escolas,   movimentos populares e a práxis 
freireana. 

 
 

II - O Compromisso com a itinerância no Rio Grande do Sul: 
 

O FÓRUM  DE  ESTUDOS:  LEITURAS  DE  PAULO  FREIRE  é  itinerante  entre instituições  de  ensino  
superior  no  Rio  Grande  do  Sul  e  fica  a  sua  organização administrativa sob a responsabilidade 
da Comissão Coordenadora de cada Reunião Anual, juntamente com a Coordenação Estadual. 

 
 

III - O Compromisso com as atividades e com a rigorosidade metódica:
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1. O FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE deverá estimular e divulgar a realização  de  
estudos,  vivências,  pesquisas,  seminários,  pré-fóruns  com círculos dialógicos, produção textual, 
etc. e reinvenções pedagógicas, em referência ao pensamento e à obra de Paulo Freire; 

 
2. O  FÓRUM  DE  ESTUDOS:  LEITURAS  DE  PAULO  FREIRE,  como  espaço  de fortalecimento  solidário  
que  articula  diferentes  leituras  e  experiências,  reunirá anualmente,   no   mês   de   maio,   
pesquisadoras   e   pesquisadores,   militantes   de Movimentos   Sociais,   educadores   e   educadoras,   
estudantes   e   demais   sujeitos identificados com a Educação Popular Libertadora; 

 
3. A comissão organizadora local tem a responsabilidade de propor modalidades de inscrições e 
valores compatíveis com os diferentes segmentos sociais; 

 
4.  É critério fundamental  para  a  submissão  de  trabalhos  ter  Paulo  Freire  como referência 
bibliográfica e articulação nas diferentes formas de participação; 

 
5. A comissão organizadora local deverá publicar a Carta Compromisso do FÓRUM DE ESTUDOS: 
LEITURAS DE PAULO FREIRE no site do evento; 

 
6.  As formas  de  participação  podem  ocorrer  para  inscritos  com  apresentação  de trabalhos em 
pelo  menos uma das  modalidades, podendo constar, no  máximo, em apenas  uma  como  autor  e  
uma  como  coautor:  artigo,  cartas  pedagógicas,  resumo expandido e outras formas de expressão, 
acompanhadas de resumo simples. 

 
 

IV - O Compromisso com as Reuniões Anuais de pesquisadoras e pesquisadores: 
 

Cada Reunião Anual de Pesquisadoras e Pesquisadores aprovará um Acordo Interno orientando a  
sua  realização  no  ano  subsequente,  tomando  por  base  esta  Carta Compromisso   e   em   sintonia   
com   os   temas   educacionais   emergentes   e   as peculiaridades da instituição de ensino superior 
promotora. 

 
 

V - O Compromisso com a Construção Coletiva: 
 

1.  A construção  coletiva  do  FÓRUM  DE  ESTUDOS:  LEITURAS  DE  PAULO FREIRE    envolve,    de    
modo    solidário,    diferentes    pessoas    e    instituições, especialmente,   membros   permanentes,   
que   o   estruturam   organicamente   e/ou colaboram com a sua continuidade, e demais pessoas 
comprometidas com o estudo e a prática da Educação Libertadora, em todos os níveis educacionais, 
em consonância com o que define a presente Carta Compromisso;



 
 
 

3 

 
2. Na realização de cada Reunião Anual do Fórum será produzido  um documento síntese  que  
registra  tanto  o  diálogo  no  seu  conjunto  quanto  a  dinâmica  que  o viabilizou, sempre sob a 
responsabilidade da Comissão Organizadora; 

 
3.   O   Portal   do   FÓRUM   DE   ESTUDOS:   LEITURAS   DE   PAULO   FREIRE constituirá mediação  no  
sentido  de  favorecer  e  qualificar  o  diálogo  através  da produção   e  desenvolvimento   das   
marcas   de   memória  gravadas   ao  longo   das experiências vivenciadas; deverá disponibilizar o 
acervo e garantir sua manutenção no orçamento de cada edição do evento. 
 
 
VI - O Compromisso com a tomada das decisões coletivas: 

 
1.  A  reunião  da  Assembleia  Geral  do  FÓRUM  DE  ESTUDOS:  LEITURAS  DE PAULO FREIRE constitui 
seu órgão máximo de decisão; 

 
2.  A  Assembleia  Geral  é  constituída  pelos  membros  do  FÓRUM  DE  ESTUDOS: LEITURAS  DE  
PAULO  FREIRE  de  cada  edição,  sob  a  presidência  de  um membro da coordenação estadual; 

 
3. A Assembleia reunir-se-á regularmente no mês de Maio de cada ano, durante a realização do 
FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE tendo em vista a necessidade de dar consecução 
aos encaminhamentos para o próximo Fórum; 

 
4. Decisões relativas à alteração desta Carta Compromisso deverão ser tomadas pela Assembleia 
Geral; 

 
5. O FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE  PAULO FREIRE será coordenado por Comissão eleita na 
Assembleia dos participantes de cada Reunião Anual, sendo renovada, a cada ano, em pelo menos 
um de seus integrantes; 

 
6. Caberá à Instituição eleita para o próximo FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO  FREIRE,  
garantir  recursos  orçamentários  para  a  produção  do  site  de divulgação e realização do evento, 
para a organização do mesmo,  bem como para a manutenção do portal. 

 
 

VII - O Compromisso com as questões administrativas: 
 

1.  O  FÓRUM  DE   ESTUDOS:  LEITURAS  DE  PAULO  FREIRE   terá  como instâncias  administrativas  
a  Coordenação  Estadual  e  a  Comissão  Organizadora  da Reunião Anual.



 
 
 

4 

 
2. A Coordenação Estadual do FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE  será  constituída 
por  uma  coordenadora ou  coordenador  e  mais um grupo composto por 5 (cinco) pessoas; 

 
3.  A  Comissão  Organizadora  da  Reunião  Anual  do  FÓRUM  DE  ESTUDOS: LEITURAS  DE  PAULO  
FREIRE  será  constituída  por  um(a)  representante  da Instituição-sede da reunião anterior, um(a) 
representante da próxima Instituição-sede e um membro da Coordenação Estadual. 

 
 

VIII - Compromisso com o Futuro: 
 
1.  A   organização   de   cada   edição   anual   assumirá   o   compromisso   com   a historicidade   do   
Fórum,  compreendendo-o   como   um   movimento   cuja experiência  se  potencialize  em  sua  
dimensão  formativa  no  que  se  refere  a apoiar  a  recriação  das  práticas  em  diferentes  contextos  
educativos  e  a produção acadêmica;  
 
2. A temática de cada edição do Fórum levará em conta os temas emergentes em cada momento 
histórico, constituindo-se como um espaço de resistência, em articulação com  outros  eventos  
parceiros,  também  comprometidos  com  o estudo e a recriação do pensamento freireano;  
 
3. A dissolução do FÓRUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE somente   poderá   ocorrer   por   
decisão   dos   seus   membros,  reunidos   em Assembleia Geral. 
 
 
 

Elaborada e aprovada no X Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire, São Leopoldo, 17 de maio de 
2008. 

 
Atualizada e aprovada no XX  Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire, São Leopoldo, 05 de maio 
de 2018. 


