
Livro infantil faz homenagem aos 100 anos de Paulo Freire 

 

O livro “Ester conhece Paulo Freire” é uma homenagem ao patrono da educação brasileira, 

no ano de seu centenário, e a todos os educadores que acreditam na educação como prática da 

liberdade. 

 

Os ensinamentos de Paulo Freire estão presentes em cada página do livro, mas trabalhados de 

forma lúdica e com muita delicadeza.  

 

“Ester conhece Paulo Freire” conta a história de uma menina que acredita que tem o poder da 

invisibilidade, mas uma nova professora propõe uma atividade que  transforma seu mundo. 

  

A professora Dalva usa diferentes ideias freireanas na sua prática, como partir dos 

conhecimentos prévios dos educandos, promover o diálogo, fazer perguntas no lugar de 

passar comandos e levar em conta as singularidades de cada educando para a construção de 

um mundo mais colorido e diverso. 

 

A autoria é da jornalista, mestre e doutora em educação Alê Oliveira, que resolveu transitar 

do meio acadêmico para o universo infantil após o nascimento de seu filho Jonas. As 

ilustrações são assinadas por Cauex Pascoa. O livro é a primeira publicação da Baioque, 

editora independente de Fortaleza.  

 

“Ester conhece Paulo Freire” fala de superação, gera identificação em crianças e adultos, faz 

uma homenagem ao patrono da educação brasileira e a todos os educadores freireanos. É um 

livro para crianças de todas as idades. 

 

Serviço: 

Alê Oliveira (autora): 85 985374591 / @aleoliveiraeducadora / aleoliver27@gmail.com 



Vendas: www.baioque.com.br 

 

- Alê Oliveira 

Jornalista, professora do Curso de Publicidade e Propaganda da Unifor, Mestre e Doutora em 

Educação pela UFC, autora de livros acadêmicos em parceria com 

outros autores como "Artes do fazer: trajetória de vida e formação" e "Formação Humana e 

dialogicidade em Paulo Freire". Atuou em projetos sociais com o foco nos direitos de 

crianças e adolescentes e desenvolveu pesquisas sobre a formação de si por meio da 

comunicação e da arte. Com o nascimento de seu filho Jonas, mergulhou no universo infantil 

e resolveu publicar o seu primeiro livro para crianças sobre o autor que mais estudou ao 

longo de sua vida acadêmica e profissional, Paulo Freire. 

 

- Cauex Pascoa 

Ilustrador autodidata, Design Gráfico pela Faculdade 7 de Setembro, amante da arte de rua e 

fotografia. Já desenvolveu projetos como "O menino que colecionava 

nuvens" e "O menino de papel".  

http://www.baioque.com.br/

