
Estimados Colegas 

É com alegria e pertencimento ao legado freiriano que EDUEPB - Editora da Universidade Estadual 

da Paraíba - publicará, ao longo deste ano de 2021, uma coleção com 3 volumes de cartas de quem 

ousa ensinar, sobretudo nesses tempos de medo e quase nenhuma esperança, destinadas ao mestre 

Paulo Freire. Trata-se de um projeto mais amplo de celebração e resistência. Celebração do 

centenário de nascimento do mestre e resistência contra os que tentam impedir que as suas lições 

continuem produzindo mudanças e semeando esperanças de esperançar. 

A inspiração maior do projeto são as cartas que Freire escreveu já quase no final da vida e publicou 

na coletânea Professora, sim; Tia, não – Cartas a quem ousa ensinar (disponível neste link: 

http://observatorioedhemfoc.hospedagemdesites.ws/observatorio/wp-

content/uploads/2020/04/10-Paulo_Freire_Professora_sim__Tia.pdf ) Nossa intenção é provocar os 

colegas professores a escreverem cartas, livres como as cartas devem ser, relatando experiências de 

ensinar e aprender, leituras de mundo, lutas, desafios, dores, alegrias, angústias, incertezas. Um 

relato, sobretudo, da ousadia de continuar vivo e esperançando um mundo melhor. 

As cartas podem ser de autoria individual ou coletiva; podem ser de Coletivos, grupos, instituições, 

Cátedras, redes, movimentos sociais que tenham alguma identificação com o legado freiriano. Não 

podem ultrapassar 8 páginas e devem ser formatadas observando as seguintes recomendações: 

fonte Arial, tamanho 12, intervalo 1,5 e tamanho carta padrão do word. Ao final do texto deve-se 

fazer uma pequena apresentação d@ ou d@s signatári@s (máximo de três linhas por aut@r). 

Apresentamos, a seguir, o calendário da coleção: 

A versão em Ebook da Coleção Cartas a Paulo Freire será disponibilizada no portal da nossa Editora, 

sempre na segunda quinzena do mês de previsão de lançamento (http://eduepb.uepb.edu.br/e-

books/). Também será submetida ao Scielo Livros, uma vez que a EDUEPB integra o corpo de 

editoras universitárias qualificadas e aprovadas pela plataforma (http://books.scielo.org/eduepb/). 

A cartas devem ser encaminhadas em versão documento do word para o e-mail: 

cidoval@servidor.uepb.edu.br 

Atenciosamente, 

Cidoval Morais de Sousa 

Professor da UEPB e Diretor da EDUEPB 
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