
BIBLIOTECA PAULO FREIRE

Resumo Biografa: Paulo Regis Neves Freire, educador, Pernambucano, flósofo e pedagogo. Foi 
alfabetzado pela mãe que o ensina a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal de casa. É 
considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia, e também patrono da 
educação brasileira. Tem diversas obras publicadas.

Justfiatva: Atribuir esse substantvo próprio a biblioteca do Ifes é prestgiar um indivíduo que teve 
seu histórico voltado para a educação brasileira, além do mais, é considerar seu trajeto árduo e tão 
importante com diversas obras voltadas para o desenvolvimento educacional. E homenageá-lo é 
despertar nas pessoas a curiosidade de pesquisar quem foi esse homem e quanto ele fez para 
desenvolver uma sociedade em termos intelectuais.                                                                                 
(Transcrito conforme consta na inscrição).

BIBLIOTECA PROFESSORA ZILMA COELHO PINTO

Resumo Biografa: Zilma Coelho Pinto foi professora pública e pioneira na luta contra o analfabetsmo 
no Espírito Santo, em específco Cachoeiro de Itapemirim. Nascida em 1909 e falecida em 1986. Zilma 
tnha sua vida dedicada a acabar com o analfabetsmo, não teve apoio e morreu sozinha com seus 
ideais.

Justfiatva: Como aluno da licenciatura cursei as disciplinas de POEB e História da Educação, que 
quem lecionou foi a professora Doutora Deane Vieira Costa. E ao caminhar na disciplina percebemos a 
importância do livro, do professor e da atenção com os analfabetos. Com isso Deane nos apresenta 
Zilma, que fez parte da sua pesquisa para o doutorado, e fquei tocado por sua história. Hoje como 
aluno pesquisador pude ver a importância de Zilma para o combate ao analfabetsmo no ES. Em sua 
vida sempre foi barrada e humilhada, mas passou por tudo em prol da educação de qualidade.               
(Transcrito conforme consta na inscrição).

MARIE SKLODOWSKA CURIE

Resumo Biografaa Nascida em 1867, a polonesa Marie Curie foi uma cientsta além de seu tempo. 
Impedida de estudar na Polônia, por ser mulher, seguiu para Paris para cursar fsica, química e 
matemátca. Ganhou prêmio Nobel de fsica em 1903 por seus estudos sobre a radioatvidade do 
Urânio. Tamanha foi sua dedicação que em pouco tempo descobriu mais dois elementos, o Polônio e o 
Rádio, recebendo mais uma vez o Nobel em 1911, dessa vez de química.

Justfiatvaa A VI Semana do Livro e da Biblioteca coincide com outra importante campanha: O 
outubro rosa. O mês é marcado por ações de conscientzação para a prevenção do câncer de mama, 
doença que acomete cerca de 50 mil mulheres por ano somente no Brasil (INCA). Marie faleceu de 
uma leucemia, já que se expôs excessivamente aos elementos radioatvos para estudá-los. A 
radioatvidade possibilitou o desenvolvimento da medicina diagnóstca e curatva, prolongando a vida 
de pacientes até os dias de hoje. Assim homenagear a mulher que revolucionou a história da ciência e 
a luta pela emancipação feminina trará o reconhecimento desta importante fgura aos alunos e a toda 
comunidade, conduzindo-os a prestgiar e se inspirar nos grandes feitos desta grande cientsta. 
(Transcrito conforme consta na inscrição). 


