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CARTA-CONVITE

É com imensa alegria e responsabilidade que estamos à frente do desafio de construir o
CONGRESSO INTERNACIONAL FREIRE E VIGOTSKI: POR UMA EDUCAÇÃO
EMANCIPATÓRIA. Será realizado na UFSC, no mês de novembro de 2021, ano do centenário de
nascimento de Paulo Freire e dos 125 anos de nascimento de Vigotski.

Convidamos todos/as/es que têm em Paulo Freire e ou em Lev Seminovich Vigotski inspiração
para sua atuação profissional, em diferentes campos e frentes de luta, a participar do Congresso. Esta
carta formaliza o nosso convite e esperamos desde já que possa ser aceito.

O objetivo do Congresso é contribuir para a difusão e atualização do legado de dois pensadores,
cujas produções foram intensamente devotadas ao desenvolvimento pleno e emancipatório do ser
humano. Embora tenham vivido em hemisférios diferentes, a abordagem de ambos enfatiza aspectos
fundamentais relativos a mudanças sociais e educacionais as quais se inter-relacionam. Somos cientes de
que as distâncias continentais que os separam geograficamente, bem como os enfoques e bases de suas
teorias, podem ser evocados para diferenciar o pensamento de um e de outro. O Congresso pretende dar
espaço a estas questões. Não ignoramos porém, que Freire e Vigotski se entrecruzam e se comunicam
em muitas ideias e perspectivas, especialmente porque colocam no centro de suas preocupações o ser
humano e suas relações. Ambos lutaram por um mundo no qual fosse possível a todos/as/es o acesso às
conquistas históricas da humanidade e a afirmação de sua potência inventiva em prol de uma sociedade
justa. O legado desses dois intelectuais, tão bem expresso em suas obras, hoje ao nosso alcance, é
testemunha desse compromisso e dedicação.

O quadro atual em que vivemos potencializa a urgência de provocarmos estudos e debates de
pensadores como Freire e Vigotski. Pensar um Congresso como este nos anima ainda mais pelo fato de
estarmos a caminho do Centenário de Paulo Freire - Patrono da Educação Brasileira. Ele que sempre
esteve ao lado e não à frente do povo, merece uma grande celebração. Aquela celebração que o mantém
vivo, vibrando entre nós. Propomos debater os grandes desafios da sociedade e da educação pública na
atualidade, em tempos de intolerância e de luta por uma formação emancipatória do homem.

O Congresso assume a defesa da educação pública e da autonomia docente; busca visibilizar e
difundir experiências de educação emancipatórias, se contrapondo firmemente às diversas formas de
privatização, mercantilização e precarização da formação humana, da escola e do trabalho do professor.



O Congresso está sendo planejado como um espaço de intercâmbio entre universidades, redes
públicas de ensino, sindicatos e movimentos sociais, acolhendo o debate científico/acadêmico e as
diversas experiências de educação escolar e de educação popular, orientadas pelo pensamento de Freire
e ou Vigotski. A arte, em suas diversas manifestações, ocupará lugar destacado, considerando a
necessária perspectiva de formação humana integral. O Congresso foi concebido para ocorrer de forma
presencial, todavia, o percurso da pandemia poderá nos orientar a realiza-lo de outro modo.

Esta carta-convite quer vos lembrar, a tempo, para que se programem, se organizem, divulguem e
reservem agenda para esta participação. Será uma grande alegria estarmos juntos nesta homenagem a
Freire e Vigotski.

Nos acompanhe na nossa página e nas redes sociais

https://congressofreirevigotski2021.ufsc.br/

https://www.facebook.com/CFreireVigotski

https://www.instagram.com/cfreirevigotski/

https://twitter.com/CFreireVigotski

https://youtube.com/channel/UCSACoXgRY_DJviGp-c4Gq-A

Abraços fraternais,

Florianópolis, dezembro de 2020.

Comissão Organizadora
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