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Fotos CAPÍTULO 10. BONITEZA e Paulo Freire. Ed. Paz e Terra 
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*** 

 

Página 200  
– Nota de rodapé nº 2 Para ver a foto, acesse <sulear.com.br/beta3/curtas/>. 
 

 

Figura 1 Ana Maria “Nita” Freire e Paulo Feire: casal de bonitezas interiores e exteriores 

*** 
Página 200 
– Este item não é de foto, mas apresento a letra integral do choro  
‘Curare’ (Alberto “Bororó” de Castro Simões da Silva, 1940): 
 
Você tem buniteza, 
E a natureza, foi quem agiu... 
Com estes óio de índia, 
Curare no corpo, que é bem Brasil. 
Tu é toda Bahia 
É a fulô do mucambo, 
Da gente de cô 
Faz do amô confusão, 
Nesta misturação bem banzeira, 
Inzoneira, que tem raça e tradição 
Quebra, machuca minha dô 
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Nêga, neguinha tudo-tudinho 
Meu amôzinho, com esta boquinha 
Vermelhinha, rasgadinha 
Qui tem veneno, cumo que... 
Conta tristeza e alegria 
Pru seu bem, que tudo vive a dizê 
Que você é diferente desta gente 
Que finge querê! 

*** 

 
Página 210  
– Nota de rodapé nº 18 Para ver a foto, acesse <sulear.com.br/beta3/curtas/>.  
 

 
Figura 2 Paulo Freire e Marcio D’Olne Campos e Nita Freire 
 (Acervo Marcio D'Olne Campos) 

*** 
 
Página 225  
– Nota de rodapé nº 46 Para ver a imagem da dedicatória, acesse 
<sulear.com.br/beta3/curtas/>. 
 

Figura 3 Dedicatória 
do livro: Pedagogia 
da esperança: um 
reencontro com a 
Pedagogia do 
oprimido (FREIRE, 
1992) 
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Para Marcio Campos,  
cuja séria preocupação com 
a Etnociência vem se 
tornando uma fonte de real 
contribuição para 
educadoras e educadores 
progressistas, com a 
amizade e o companheirismo 
de  

Paulo e Nita 
São Paulo 
Dezembro, 18 
1992  
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Página 230 
Nota de rodapé nº 51 Para ver a imagem do copo, acesse 
<www.sulear.com.br/beta3/curtas>.  
 

  

Figura 4 Visões, inclinada e de topo 
em relação à mesa, de um copo de 
base circular 

 

*** 
 

 
Agradeço a gentileza das leitoras e leitores que vieram até o site da Proposta SULear 
(SURear, SUDir, SOUTHing) para consultar as figuras referentes ao Capítulo 10. 
 
Saudações, 
 
Marcio D'Olne Campos 
  
+55 21 98227-4912 (com WhatsApp) 
mdolnecampos@sulear.com.br 
http://www.SULear.com.br 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulear 
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