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Resumo 

 

Essa quinta produção do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educomunicação 

(GEPEducomufsj), da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) é dedicada à 

celebração do centenário do grande educador Paulo Freire cujo nome não só está entre 

maiores pensadores brasileiros na memória educacional, como configura entre os mais 

conhecidos da história da educação. Essa memória histórica não se apagará, pois marcou 

a História da educação brasileira no amplo debate educacional do século XX nos deixando 

um legado para continuarmos a discussão sobre a educação popular não só como direito, 

mas como fundamento de vida que pode transformar a vida do próprio sujeito que 

aprende, do outro e da sociedade. 
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