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PREFÁCIO 

PEDAGOGIA DO CENTENÁRIO:  

LEGADO E REINVENÇÃO DE PAULO FREIRE 

 

Ivo Dickmann 

Ivanio Dickmann 

 

Nesse ano do centenário de Paulo Freire muito se tem escrito 

e falado sobre sua pedagogia, suas contribuições para a Educação no 

Brasil, na América Latina e também no mundo, pois nosso maior 

educador, patrono da educação brasileira, tem sido lido como nunca 

depois dos ataques rasos que vem sofrendo dos neoconservadores, te-

mos visto um tempo de reavivamento de suas obras, de redescobri-

mento de suas contribuições para a Educação Popular, para a educa-

ção básica e o ensino superior. 

Paulo Freire e sua obra são informatáveis, transitam de uma 

visão ingênua de nacional-desenvolvimentismo (postura assumida 

por ele mais tarde) na crença de que era preciso alfabetizar para con-

tribuir na urbanização e industrialização do país nos anos de 1950-

1960, para um acento no materialismo histórico-dialético, amalga-

mado com um humanismo cristão que gerou um inédito pensamento 

político-pedagógico embasado na amorosidade e rigorosidade no que 

se refere à leitura de classe e relação dialógica entre educadores e edu-

candos. 

Mais tarde, num processo intensivo de releitura de si mesmo, 

Freire se aproxima das questões mais emergentes do seu tempo no 

Brasil dos anos 1990. Levanta-se contra o neoliberalismo que se ins-

tala na política nacional, se horroriza com a matança do índio por 

jovens de classe média, se coloca na defesa do direito à propriedade 

por parte dos agricultores sem terra, se une com outros educadores 

latino-americanos em defesa da vida no planeta contribuindo na cria-

ção da Ecopedagogia. Torna-se, sem sombra de dúvidas, um cidadão 

do mundo, um educador sem fronteiras, capaz de dialogar sobre qual-

quer tema que lhe fosse instigado, enfim, é um clássico da educação. 

Podemos ser contra ou a favor de Freire, mas se queremos gastar a 

vida com Educação, temos que passar por ele. 
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Se tudo isso que acabamos de falar é verdade, então estamos 

numa encruzilhada como freirianas e freirianos: enquanto uns/umas 

se dedicam a seguir seus ensinamentos e fazer educação no chão da 

escola, na universidade ou nos espaços de educação popular, outros 

se desafiam a cumprir um de seus pedidos mais reiterados aos seus 

leitores: se quiser me seguir, não me siga, me reinvente. 

Para nós, essa é a vocação a todos/as nós nesse ano do cen-

tenário: reinventar Paulo Freire. Esse chamado à reinvenção é difícil, 

mas é possível. Cada um/uma precisa fazer uma análise do contexto 

pedagógico que atua e encontrar formas de reinventar o mestre no seu 

cotidiano educativo. Isso se faz adequando nossa didática na perspec-

tiva freiriana, utilizando o diálogo como princípio epistêmico-meto-

dológico, trazendo o entorno da escola/universidade para dentro da 

sala de aula, produzindo novos conhecimentos comprometidos com 

a transformação da realidade, utilizando a dinâmica dos círculos de 

cultura como orientação da práxis educativa, entre tantos outros as-

pectos da pedagogia freiriana. 

Por fim, acreditamos que nesse primeiro centenário de Paulo 

Freire precisamos agir mais de forma coletiva, ser mais solidários na 

luta e defesa dos direitos dos profissionais da educação, especialmente 

nesse tempo de pandemia onde precisamos reinventar nossa prática 

pedagógica do dia pra noite – e conseguimos – tentando a todo custo 

não transformar as aulas online em uma educação bancária. Se trans-

pomos todas essas barreiras, sentimo-nos esperançosos e em processo 

permanente de resistência, acreditando que reinventaremos Paulo 

Freire, cada um/uma a seu modo, fiéis ao legado e já nos preparare-

mos para os próximos cem anos que virão.  

E é exatamente nessa direção que surgiu essa coletânea que 

você está lendo agora, nossa intenção era reunir um conjunto de frei-

rianos e freirianas, conhecidos e anônimos, divididos em vários livros, 

organizados de acordo com a sua contribuição, como um processo de 

partilha gigantesco para todos que se interessam pelo legado de Paulo 

Freire. 

Além do livro que você está lendo, ainda pode acessar os po-

dcasts do centenário e o curso online e gratuito no YouTube, pois 

pensamos que dessa forma poderíamos ampliar o acesso do conheci-

mento compartilhado de modo a atingir o maior número de pessoas, 
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seja por conta do interesse por diferentes mídias (PDF, áudio, texto, 

vídeo) ou se por ventura fosse portador de algum tipo de necessidade 

especial. 

Desejamos a você uma excelente leitura e convidamos a com-

partilhar com o máximo de pessoas que puder esses materiais do pro-

jeto “100 anos com Paulo Freire”, contribuindo assim com nossa mis-

são de disseminar o legado de Freire nas redes sociais e na internet, 

de forma gratuita e de acesso aberto, fazendo com que aumente cada 

vez mais o contingente de educadores e educadoras comprometidas 

com o pensamento e a práxis de Paulo Freire. 

 

Um grande abraço e força na luta! 

Ivo e Ivanio. 
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DIDÁTICA FREIRIANA: REINVENTANDO PAULO FREIRE 

 

Ivo Dickmann1 

Ivanio Dickmann2 

 
É preciso diminuir a distância 

Entre o que se diz e o que se faz, 

Até que, num dado momento, 

A tua fala seja a tua prática. 

(Paulo Freire) 

 

 

Introdução 

Construir uma reinvenção do Método Paulo Freire é um 

grande desafio, mas é exatamente aí que se instaura o respeito ao seu 

legado, já que mais de uma vez ele afirmou que desejava ser reinven-

tado, não seguido (FREIRE, 2009; FREIRE; FAUNDEZ, 2002). O 

que construímos nesse texto é uma tentativa de reunir e reorganizar 

um conjunto de aspectos centrais da pedagogia de Paulo Freire de 

uma forma que os educadores e educadoras possam utilizá-lo no seu 

cotidiano pedagógico (escola, universidade, ONG, movimentos soci-

ais, sindicatos, entre outros), adequando às suas realidades e constru-

indo conhecimento numa relação dialógico-dialética. 

Aqui você encontrará um roteiro que pode ser recriado de 

acordo com a realidade a ser trabalhada, criando uma infinidade de 

possibilidades do quefazer, tendo Freire como a referência epistê-

mico-metodológica central. A criatividade e a criticidade com que 

essa didática freiriana será aplicada nos diversos espaços pedagógicos 

não está ao alcance de nós autores, mas está entregue a comunidade 

                                                           
1 Pós-doutorando em Educação (UNINOVE-SP), Doutor e Mestre em Educação 
(UFPR), Graduado em Filosofia (IFIBE). Professor Titular no Programa de Pós-Gra-
duação em Educação – Mestrado. Líder do PALAVRAÇÃO – Grupo de Estudos, Pes-
quisa e Documentação em Educação Ambiental Freiriana.  
E-mail: educador.ivo@unochapeco.edu.br 
2 Mestre em Serviço Social (PUC-SP), Pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas 
e Projetos Sociais, Graduado em História (UNIFAI-SP). Editor Chefe da Editora Diá-
logo Freiriano. E-mail: ivanio.dialogar@gmail.com  

mailto:educador.ivo@unochapeco.edu.br
mailto:ivanio.dialogar@gmail.com
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freiriana, de modo que se incorpora ao legado de Freire – do qual 

somos continuadores. 

 

1. PEDAGOGIA DA ACOLHIDA  

Todos nós gostamos de ser acolhidos ao chegar à sala de aula, 

queremos sentir e vivenciar a aceitação e o reconhecimento dos ou-

tros. Como integrantes do grupo, como companheiros de caminhada 

na comunidade, como partes importantes do processo de convivência 

que nos torna mais humanos – a acolhida é o primeiro momento da 

humanização.  

Acolher o outro é um gesto de amor e alteridade, de tolerân-

cia com o diferente e de respeito à diversidade – que, de alguma 

forma, se traduz também como uma pedagogia da amorosidade. A 

acolhida é a dialetização das duas grandes dimensões humanas: a afe-

tividade e a racionalidade. 

Do ponto de vista pedagógico, acolher é respeitar o conheci-

mento dos outros – popular, acadêmico-científico, místico-religioso –

, é promover o encontro dos diferentes, é proporcionar o diálogo de 

saberes. Na acolhida se recepciona a pessoa, mas também as suas 

ideias; é um acolhimento na sua integralidade de ser humano. 

A pedagogia da acolhida é o gesto simbólico que antecede a 

pedagogia da pergunta, assim como a pergunta é o que gesta a res-

posta grávida de mundo, confirmando a inexistência de analfabe-

tismo oral, possibilitando a tematização da realidade concreta, a lei-

tura do mundo e a conscientização crítica, aprendendo a dizer a pa-

lavra, rompendo a cultura do silêncio. A palavra rompe o verbalismo-

ativismo e se faz ato epistêmico-metodológico.  

 

2. PEDAGOGIA DA PERGUNTA 

A didática freiriana também é a pedagogia da pergunta. A 

pergunta é o diálogo feito práxis, é curiosidade que se externaliza na 

palavra, é problematização que vivifica o ato gnosiológico, nasce da 

capacidade coletiva de desvelar o mundo e de pronunciá-lo, para 

transformá-lo. “Todo conhecimento começa pela pergunta. ” 

(GUERRERO, 2010, p. 53). 

A pergunta desperta a curiosidade e a criatividade do edu-

cando, instiga seu interesse pelo conteúdo trabalhado, ampliando as 
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possibilidades de construção de novos conhecimentos. Desse ponto 

de vista, a pedagogia da pergunta é a antítese da pedagógica tradicio-

nal que se sustenta na estratégia da resposta pronta, anti-dialógica e 

opressora. 

Na prática, esse momento da didática freiriana é para o edu-

cador exercitar a acolhida sincera e dialogar com os educandos: 

Como vai ser a aula? Do que ela vai tratar? Qual dor ela ataca e cura? 

Qual é o tema gerador? Por que é importante estudar esse tópico? 

Na prática, o exercício de perguntar incomoda, desestabiliza, 

desestrutura, provoca rachaduras nas certezas que pareciam inabalá-

veis, abrindo possibilidades de reinterpretar a realidade, começando 

pelo questionamento do que parece mais óbvio e evidente, avançando 

para questões mais profundas e complexas sobre a realidade da edu-

cação. 

 

3. PEDAGOGIA DO TEMA GERADOR 

O tema gerador é uma das principais originalidades da peda-

gogia freiriana, ele é resultado da reflexão crítica em torno das situa-

ções-limites, da codificação do universo vocabular e das temáticas sig-

nificativas dos grupos que vamos trabalhar. A investigação do tema 

gerador é conhecer o pensamento e a atuação dos sujeitos sobre a re-

alidade, ou seja, sua práxis. 

O trabalho na perspectiva da pedagogia do tema gerador pre-

cisa ser coerente com a pedagogia dialógica da educação libertadora 

freiriana, devendo ser uma pedagogia da conscientização e proporci-

onar conhecer a percepção da realidade em que estamos inseridos, 

ampliar nossa visão de mundo, nossas relações com o mundo e com 

os outros. 

Como nós vivemos uma tensão dialética entre nossos condi-

cionamentos e nossa liberdade, conhecer o mundo via investigação 

temática – de onde emergem os temas geradores – nos dá condições 

de atuar sobre a nossa realidade para mudá-la, enfrentando as situa-

ções-limites com nossos atos-limites em vista do inédito viável. Por 

isso, chamamos de tema gerador, ou também temas dobradiças, essas 

palavras-força que nos permitem desdobrar e desvelar outras questões 

da realidade-mundo, entendendo-os “[...] de um lado envolvidos, de 
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outros envolvendo as situações-limites, enquanto tarefas que eles im-

plicam, quando cumpridas, constituem os atos-limites [...]” 

(FREIRE, 2003, p. 93). 

Na prática, a pedagogia do tema gerador é o momento da 

continuidade da reflexão do que emerge da pedagogia da pergunta. É 

a orientação temática para o diálogo inter-relacional entre educador 

e educandos, é a palavra mundo que vai sendo desvelada, admirada, 

inteligida, como parte do processo de construção de novos conheci-

mentos em direção da mudança da realidade. 

 

4. PEDAGOGIA DA CONTEXTUALIZAÇÃO 

O conhecimento se constrói no diálogo entre educadores e 

educandos, a partir do contexto concreto que estão inseridos. Por isso, 

é necessário contextualizar o objeto do conhecimento para encharcar 

de sentido o ato cognoscente (GADOTTI, 2001). É conhecida a afir-

mação de Freire (2003, p. 69) que “[...] ninguém educa ninguém, 

como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam 

em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

O contexto gerador é de onde emergem os temas-problemas, 

é o lugar em que os temas geradores estão situados e datados, e co-

nhecendo o contexto concreto é possível pensar a sua transformação. 

Esse momento de contextualização é preparatório para pensar as 

ações de mudança, é o tempo de aprofundar a leitura de mundo, con-

textualizando o saber que será produzido no diálogo libertador. 

Esse processo da pedagogia da contextualização possibilita 

aos sujeitos uma postura de abertura e humildade, em que “[...] o edu-

cador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado, também 

educa”. (FREIRE, 2003, p. 68). A didática freiriana, nessa perspec-

tiva, funda uma pedagogia da humildade educativa entre educador-

educando. 

É bem provável, que o tema contextualizado possa ser encon-

trado em diversas obras de Paulo Freire, portanto, é preciso ficar aten-

tos para buscarmos suporte no legado freiriano como uma das formas 

de aprofundar o conhecimento do objeto, mas não só nele, ampliando 

a visão interdisciplinar, conhecendo melhor para agir melhor em vista 

da mudança. 
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5. PEDAGOGIA DA REFLEXÃO 

Refletir é pensar de forma crítica sobre alguma realidade ou 

algum objeto, é um ato de autonomia intelectual, exige do sujeito a 

responsabilidade epistemológica para captar da melhor forma possí-

vel a totalidade de aspectos que se manifestam no real. Refletir é um 

ato de intencionalidade da consciência que quer conhecer o mundo, 

fazendo do mundo seu objeto cognoscível. 

Definido o objeto ou tema para ser refletido, é imperativo que 

isso não se faça sozinho, mas seja um ato coletivo, intersubjetivo, di-

alógico. A reflexão não é um ato introspectivo, mas um diálogo co-

nectivo entre ideias e pessoas, como sempre preferiu Paulo Freire 

(MAFRA, 2016).  

Faz parte do diálogo como exigência existencial dos seres hu-

manos, “[...] encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado 

[...].” (FREIRE, 2003, p. 79). A reflexão é a antecipação da ação 

transformadora, ato coletivo e emancipador, que projeta a possibili-

dade da concretude da mudança das pessoas e do mundo. 

O pensar sobre a realidade como ato da pedagogia da refle-

xão é a atitude de aproximação do real, em vista da conscientização 

dos envolvidos no processo para tornarem-se protagonistas da mu-

dança que é projetada pela reflexão crítica, construindo alternativas 

viáveis para a humanização dos seres humanos e do mundo. 

 

6. PEDAGOGIA DA INVESTIGAÇÃO TEMÁTICA 

Depois de parar para pensar sobre o tema, o que vai levar à 

ação transformadora sobre a realidade refletida, é o momento de in-

vestigar outra vez a temática, debruçar-se sobre o contexto teórico-

concreto em vista da construção de alternativas viáveis de sua supe-

ração crítica. O aprofundamento da leitura de mundo é a pedagogia 

da investigação temática que permite compreender melhor o mundo 

para agir e mudar. “A natureza da ação corresponde à natureza da 

compreensão.” (FREIRE, 1986, p. 106). 

A investigação dos temas ou, nesse caso, a re-investigação, 

qualifica a abordagem temática, permitindo aos educadores e educan-
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dos compreender o que estão lendo (palavra e mundo: palavra-

mundo), para escrever o que entendem sobre eles, tornam-se protago-

nistas da própria história, aprendem a dizer a sua palavra, tornam-se 

sujeitos de práxis, dominam a palavra e projetam a ação (palavração). 

Do ponto de vista político-pedagógico, é o momento em que 

se identificam o conteúdo da aprendizagem com o conteúdo e a ação 

resultante deste processo. É essa tríade que anima esse momento da 

didática freiriana: conteúdo (mundo concreto), método (dialético) e a 

mudança (práxis). 

 

7. PEDAGOGIA DIALÉTICA  

A pedagogia dialética exige que o processo seja permanente-

mente sistematizado, que o diálogo em torno do objeto do conheci-

mento possa ser acessado por todos, precisa ser publicizado, publi-

cado, escrito. Precisa retomar o pretexto de origem da discussão em 

proximidade com o debate do contexto concreto que se faz texto atra-

vés do diálogo intersubjetivo. A sistematização é o processo de refle-

xão-e-escrita sobre as vivências significativas, da riqueza de elemen-

tos, do irrepetível, das sensações, percepções e representações, numa 

“reconstrução ordenada da experiência. ” (JARA, 2006, p. 22). O re-

gistro das atividades precisa se tornar um hábito entre nós educado-

res. 

Uma das formas mais práticas que estamos utilizando para 

esse processo de síntese dialética é uma dinâmica que vai da palavra, 

à frase e ao parágrafo (DICKMANN; DICKMANN, 2016). Consiste 

em solicitar que ao final do diálogo em torno do objeto ou temática 

os participantes resumam seu aprendizado com uma palavra-força 

que simbolize o que foi trabalhado pelo grupo, depois amplie com 

uma ideia-força a partir de uma frase que contenha a palavra inicial 

e, por fim, construa um parágrafo em que esteja contida a tríade da 

investigação temática como síntese dialética do processo dialógico de 

ensino-aprendizagem (mundo, método, mudança). 

Esse procedimento didático-metodológico, além de resultar 

num instrumento de avaliação do processo, também é um momento 

que “[...] exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de 

aprender e de ensinar, quanto mais sujeitos e não puros objetos do 
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processo nos façamos.” (FREIRE, 2004, p. 63). É o tempo de apro-

fundar a teoria e a prática, evoluir na teorização, melhorar a prática 

em vista dos inéditos viáveis. 

 

8. PEDAGOGIA DA PRÁXIS 

O processo de ensinar-e-aprender é permanente, por isso, pre-

cisamos avançar depois do diálogo e da construção do conhecimento 

enquanto ato pedagógico libertador, para a organização da práxis co-

letiva. Dominar ou apropriar-se da palavra é uma parte de um pro-

cesso maior que culmina na ação transformadora, na práxis que re-

constrói o mundo. “Daí que dizer a palavra verdadeira seja transfor-

mar o mundo. ” (FREIRE, 2003, p. 77). 

Pensar a ação concreta é estabelecer o autolimite, que en-

frenta e supera as situações-limites. É pronunciar o mundo, que equi-

vale a transformá-lo. Ao mudar o mundo, ele se volta sobre nós, exi-

gindo de nós novo pronunciamento. É a superação da cultura do si-

lêncio, como Freire (2003, p. 78) nos alerta: “Não é no silêncio que 

os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. ” 

A pedagogia das práxis implica na ação-reflexão-ação como 

processo de descoberta coletiva do mundo, do pronunciamento do 

mundo que queremos, da concretização dos atos-limites transforma-

dores, da superação das situações-limites e da projeção dos inéditos 

viáveis. 

Na prática pedagógica a ação concreta se busca com as per-

guntas: O que vamos fazer? Onde podemos atuar para mudar? Com 

quem podemos fazer juntos? Qual é nosso mundo-inédito-viável que 

buscamos? A leitura do mundo nos permite projetar a ação sobre ele, 

é o caminho dialético da palavramundo para a palavração. 

 

9. PEDAGOGIA DO DIÁLOGO  

A pedagogia do diálogo problematizador é o momento em 

que tudo o que foi construído anteriormente na relação educador-edu-

cando, agora ganha novos sujeitos e outros lugares. É quando toma-

mos o resultado do processo de descoberta do mundo e da projeção 

das ações como elemento de nosso diálogo com as pessoas que con-

vivem conosco. É o tempo da expansão da leitura de mundo, é 

quando legitimamos o saber construído.  
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Como sabemos o mundo e o conhecimento se dialetizam. O 

conhecimento acontece na interação comunicativa entre os sujeitos, 

mediatizados no mundo e com o mundo, e possui uma condição du-

pla para se efetivar: “[...] uma, cognoscitiva, a preensão da realidade; 

outra, comunicativa, o diálogo em torno do significado e sentido da 

realidade apreendida e ressignificada [...]” (BRUTSCHER, 2005, p. 

88). 

Portanto, precisamos dialogar com os outros sobre os nossos 

saberes para legitimar e aprofundar nossa compreensão da realidade. 

Dialogue sobre suas anotações com alguém, seja freiriano ou não, isso 

cria uma sensação de avanço e você vai elaborando seus estudos e 

reflexões, vai legitimando seus aprendizados na relação intersubje-

tiva. Ao mesmo tempo em que você começará a ser reconhecido 

como alguém que reflete, que se pensa enquanto educador e que faz 

isso a partir de Freire, em outras palavras, será reconhecido como um 

freiriano. 

 

10. PEDAGOGIA DA GRATIDÃO 

No último tópico desse processo didático-metodológico, é 

preciso recordar que não produzimos nada sozinhos, que somos seres 

de relação, intersubjetivos, interdependentes, vivemos com os outros 

e com o mundo. Nesse sentido, precisamos ser gratos, dizer obrigado 

a quem caminha junto, lado a lado, mão na mão. Isso atrai mais 

gente, é parte da pedagogia do encantamento e da alteridade, torna-

se pedagogia da gratidão. 

Agradecer é ser justo, reconhecer o esforço de cada um, que 

dentro de seus limites e inacabamentos se dispõe a partilhar a vida, o 

saber da experiência feito, o conhecimento científico, enfim, é o diá-

logo de saberes, do quefazer, do sentir, pensar e agir – é humildade e 

amorosidade dialeticamente articuladas que renova em nós a busca e 

o desejo de ser mais. 

Por isso, seja grato! Seja movido por “obrigados”! Agradeça 

pela atenção dos educandos, pela parceria dos colegas, pelo diálogo 

com os gestores/diretores, pelas diversas pessoas que estão na relação 

contigo nos lugares pedagógicos – formais, não-formais e informais – 

que você atua. Dedique alguns momentos também para agradecer a 
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Paulo Freire por tudo o que ele nos ensinou e ensina através de sua 

vida, sua obra e seu legado (DICKMANN, 2017).  

 

PAUSA PEDAGÓGICA 

Sugerimos que ao utilizar a didática freiriana, faça-se sempre 

uma pausa em momentos estratégicos do processo pedagógico, em 

vista de fixar e adensar o conhecimento produzido, as partilhas e as 

vivências. Cabe ao educador, que tem o papel diretivo da ação edu-

cativa, escolher o melhor momento para a pausa pedagógica. Este 

momento precisa estar pensado no planejamento da ação para contri-

buir na condução cada vez mais efetiva da construção do conheci-

mento e das ações transformadoras que emergem do desvelamento da 

realidade. 

É o momento de pensar a prática, de ligar a teoria com a vida 

cotidiana, de projeção da práxis. Tempo de escrever o que pensamos, 

de materializar as ideias, de colocar no papel, literalmente, as nossas 

reflexões em torno do objeto do conhecimento. 

Além de escrever é o momento pensar a ação, respondendo 

ao chamado de Freire de não ficar só na reflexão sem ação, tudo se 

transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá e, por outro lado, sa-

crificando a reflexão a práxis se converte em ativismo (FREIRE, 

2003, p. 78). Aqui cabe ao educador motivar os educandos a anotar 

as aprendizagens do debate, as ideias novas produzidas no diálogo, 

as dúvidas que surgiram na reflexão, as alternativas de ação que o 

texto proporcionou. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E INDICATIVAS 

Obviamente, você deve ter percebido que não há uma regra 

geral para a didática freiriana, um começo e um fim, como num pro-

cesso linear de como fazer, pois, se a turma já está andando, traba-

lhando um conteúdo ao se deparar com esse texto não faz sentido 

começar pela acolhida, mas talvez, pela pedagogia da investigação 

temática ou pela pedagogia da práxis. Por isso, pensamos que o pro-

cesso de execução da didática freiriana é de itinerário livre, ficando 

cada momento pedagógico no lugar que o educador considerar mais 

adequado no seu lugar de atuação. É possível também construir ou-

tros itinerários, como uma mandala de possibilidades do quefazer da 
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didática freiriana, sem necessariamente utilizar todas as possibilida-

des ou, até mesmo, criar outras. 

 
Observemos a figura acima. A partir dela estamos conside-

rando que o educador/a se desvende a si mesmo. Num primeiro mo-

mento ele/ela sugere que grau de prática tem em cada uma das peda-

gogias. Depois, traça uma linha ligando sua pontuação, dando origem 

ao seu gráfico de aranha sobre a mandala das 10 pedagogias. Com o 

resultado do gráfico fica evidente os pontos fortes e fracos em que o 

educador/a deverá aprofundar teoria e prática.  

Nossa sugestão é utilizar esta dinâmica da mandala das 10 

pedagogias em três momentos, a saber, primeiro nesse exercício visu-

alizado na figura acima, onde o educador/a inicia um processo de 

descoberta e análise desta descoberta. O segundo momento é o do 

estudo pessoal/grupal focado nas fraquezas e fortalezas. Neste mo-

mento, caso o estudo seja grupal, pode-se compartilhar as experiên-

cias positivas (fortalezas) com os membros do grupo, solidificando 

estes saberes e compartindo eles e, debruçar-se sobre as necessidades 

de aprendizagem (fraquezas) aproveitando a partilha dos membros do 

grupo para iniciar uma jornada de superação das lacunas da mandala 

onde a pontuação apareceu baixa. O terceiro momento é o da práxis 
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individual, ou seja, o educador/a se desafiará a colocar em prática o 

que estudou e aprendeu, consolidando seus saberes e novas práticas, 

superando as debilidades e tornando-se um educador melhor e mais 

preparado para disseminar a didática freiriana. 

O educador e a educadora são os sujeitos que conduzem di-

alogicamente o processo de desvelamento do mundo, escolhendo o 

melhor momento para perguntar ou sistematizar, para acolher ou 

agradecer, para dialogar ou refletir, enfim, a didática freiriana é um 

processo inacabado, coerente com a perspectiva libertadora de Paulo 

Freire, mas que tem começo, meio e fim; que tem uma politicidade 

imbricada em cada momento e que busca o desvelamento do mundo 

e a sua transformação como meta final. Educadores/as que não se 

repensam e não se refazem na caminhada, e que não se desafiam a 

dominar estas habilidades interpessoais terão menos chances frente 

aos desafios da educação. Somos parte do processo que nos tenciona 

e que ao mesmo tempo tencionamos. 
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AS PERSPECTIVAS DE MUDANÇAS COM A BNCC 
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Introdução 

O texto em questão visa discutir as políticas públicas relacio-

nadas a proposta da Educação do Campo. Esta reflexão terá como 

eixo norteador as relações entre educação e cultura, apropriadas das 

ideias de Freire pela afirmação do caráter político da educação e ne-

cessidade do fortalecimento da cultura popular. E, partindo do pres-

suposto que a Educação é um processo em que não há neutralidade, 

analisaremos como a Educação do Campo se apresenta na BNCC 

(Bases Nacionais Comuns Curriculares) uma vez que esta afigura-se 

como norteadora da Educação Básica em nosso país. A BNCC esta-

belece competências que devem articular e direcionar a compreensão 

sobre o desenvolvimento integral dos estudantes, definida como a 

“mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habili-

dades (práticas, cognitivas e socioemocionais) atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL,2017, p.06), Sendo 

assim, buscaremos de forma sucinta, questionar    como e o que se 

propõe e para quem se propõe a  Educação do Campo. Objetivou-se, 

empreender leituras acerca dos projetos para a Educação do Campo 

e como estes incidem na realidade camponesa. 

 

Educação do Campo no Brasil e alguns marcos importantes 

A Educação do Campo no Brasil é marcada por longas his-

tórias de lutas, desafios, contradições e resistência. Isso se deve ao fato 

de que é impossível desvincular a Educação do Campo dos problemas 

sociais, políticos, culturais, econômicos, ambientais e educacionais 

dos sujeitos envolvidos. 

O campo é um espaço macro. É o lugar e o canto do viver e das 

vivencias que as contextualizam e propiciam as condições de: 
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educação, saúde, esporte, lazer, humanismo, cultura e infraestru-

tura. Na observância da moradia, da saúde, da escola com digni-

dade. O cidadão do campo é um ser como qualquer outro, na 

busca dos seus ideais, seus benefícios, dos direitos e deveres por 

uma vida digna. Logo, é um cidadão de direitos e deveres para 

conviver em sociedade e com ela interagir de acordo com as pos-

sibilidades pelo estado de direito. (DRC/MT p. 67) 

 Sendo assim, compreender o campo como espaço macro sig-

nifica entender campo e camponês no contexto socioeconômico e cul-

tural brasileiro. Todavia, fatores como a agroecologia, produção agrí-

cola; questão agrária, territorialidade, desenvolvimento econômico e 

sustentável, história e cultura das diferentes populações do campo não 

podem ser desvinculadas deste contexto, uma vez que são essenciais 

para a conquista de uma vida digna. 

A especificidade mais forte da educação e da formação do campo, 

em relação a outros referenciais sobre educação deve-se ao fato da 

permanente associação com as questões do desenvolvimento e do 

território no qual o campesinato se enraíza. A afirmação de que 

só há sentido o debate sobre a educação e a formação do campo 

como parte de uma reflexão maior sobre a construção de um pro-

jeto de desenvolvimento integral do campo e este ligado à ideia de 

um projeto popular de nação. (ZART,2011, p.34). 

 Tonando-se a Educação do Campo, direito do homem, da 

mulher, da criança, do jovem do campo, direito esse, resultante da 

luta dos povos campesinos aliada aos mais variados contextos, pau-

tada na defesa da efetiva igualdade de direitos à educação, respeito à 

diversidade e as especificidades camponesas,  “ a essência da Educa-

ção do Campo não pode ser apreendida senão no seu movimento 

real(...), como prática/projeto/política de educação e cujo sujeito é a 

classe trabalhadora do campo".(CALDART, ALENTEJANO e FRI-

GOTTO,2012p.13). 

Ao examinar a história da educação no meio rural no Brasil, 

comungamos com Arroyo, Caldart e Molina (2004): onde dizem que 

a escola, no meio rural foi tratada como resíduo do sistema educaci-

onal brasileiro e, consequentemente, à população do campo foi ne-

gado o acesso aos avanços ocorridos nas duas últimas décadas como 

o reconhecimento e a garantia do direito à educação básica. 

As escolas rurais no Brasil foram construídas morosamente, 

até as primeiras décadas do século XX, a educação era privilégio de 
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poucos e a educação rural não foi nem ao menos mencionada nos 

textos constitucionais até 1981. (BRASIL, 2002). 

O Estado brasileiro omitiu-se: (1) na formulação de diretrizes po-

líticas e pedagógicas específicas que regulamentassem como a es-

cola do campo deveria funcionar e se organizar; (2) na dotação 

financeira que possibilitasse a institucionalização e a manutenção 

de uma escola com qualidade em todos os níveis de ensino; (3) na 

implementação de uma política efetiva de formação inicial e con-

tinuada e de valorização da carreira do docente do campo. (BRA-

SIL, 2005, p7). 

 Com a negligência das Políticas Educacionais em relação à 

Educação do Campo, as próprias comunidades se organizaram para 

criar escolas e garantir a educação de seus filhos, contando muitas 

vezes com os movimentos sociais, igrejas, sindicatos rurais e outros 

movimentos que se comprometiam com a educação popular. 

 A partir da Constituição Federal de 1998 e da Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), acentuaram-se os 

debates sobre a educação do campo, no entanto, os problemas se tor-

naram cada vez mais visíveis, tendo em vista que nas últimas décadas, 

os sujeitos do campo estão cada vez mais buscando espaço no cenário 

político e cultural, seja denunciando o silencio e o esquecimento dos 

órgãos governamentais, seja na luta por uma escola do campo que 

não seja apenas uma cópia da escola urbana. Diante dessas problemá-

ticas, Leite (1999), afirma que alguns pontos devem ser considerados. 

1. Quanto à clientela da escola rural: a condição do aluno 

como trabalhador rural; distancias entre locais de mora-

dia/trabalho/escola; heterogeneidade de idade e grau de in-

telectualidade; baixas condições aquisitivas do alunado; 

acesso precário a informações gerais. 2. Quanto à participa-

ção da comunidade no processo escolar: um certo distancia-

mento dos pais em relação à escola, embora as famílias te-

nham a escolaridade com valor sócio-moral;3. Quanto à 

ação didático-pedagógico: currículo inadequado, geral-

mente, estipulado por resoluções governamentais, com vis-

tas à realidade urbana; estruturação didático-metodológica 

deficiente; salas multisseriadas, calendário escolar em disso-

nância com a sazonalidade da produção; ausência de orien-

tação técnica e acompanhamento pedagógico; ausência de 

material de apoio escolar tanto para professores quanto para 

alunos. (LEITE, 1999, p.55-56). 
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A Educação do Campo constitui-se como prática educativa 

de humanização, sendo assim, produz-se como construção coletiva e 

se concretiza no esforço de aproximação de saberes da terra com os 

saberes acadêmicos. Durante a análise acerca dos projetos defendido 

pelos trabalhadores e a proposta educacional apresentada a este pú-

blico, é fundamental provocar uma reflexão sobre a organização es-

colar, a sua relação com a comunidade, observando seus princípios e 

fundamentos, colocando-os em prática no cotidiano da escola, sob o 

respaldo do marco regulatório. 

 Desta forma, acreditamos que uma orientação curricular 

deve apresentar possibilidades de inovações das práticas pedagógicas, 

de modo a incentivar as potencialidades dos alunos, pois: 

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou 

não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao 

lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos dadas. [...] 

não é possível pensar os seres humanos longe sequer, da ética, 

quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, entre 

nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que trans-

formar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercí-

cio educativo: o seu processo formador (Freire, 1996, p. 36-37). 

 Compreender como as práticas de ensino podem impactar 

positivamente a comunidade assistida, favorecerá tanto a formação 

do profissional quanto do aluno que será atendido por este. 

 A autonomia do sujeito exige romper a perspectiva fatalista 

da história (FREIRE, 1988) e para que isso ocorra, acredita-se que é 

necessário que se desenvolvessem nos sujeitos a capacidade de reali-

zar uma leitura crítica da realidade. Ler criticamente a realidade é um 

processo de questionar o que está posto e perceber-se como autor de 

uma determinada história e cultura. 

 Para que a educação seja instrumento de transformação é ne-

cessário que esse processo aconteça na constante invenção e reinven-

ção social e cultural, tendo na construção do conhecimento um dos 

elementos de desvelamento da realidade, em que ocorre a transição 

de uma visão ingênua da realidade para uma crítica, o que necessita 

uma mudança nos conteúdos da aprendizagem. 

A educação do campo trabalha com a mudança do conteúdo e a 

forma de a escola funcionar para qualificar o processo educativo. 
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Isso sem perder de vista o ser humano como sujeito envolvido no 

processo de formação e tipo de sociedade que se quer construir. 

(MORIGI, 2003p. 24) 

 Essa perspectiva de educação vinculada aos conteúdos, aos 

projetos pedagógicos dos cursos vai de encontro às ideias centrais de 

Freire que é o reconhecimento de que os sujeitos são seres de apren-

dizagens e de construção do conhecimento, como produção cultural, 

e, em sendo produção, traduz os interesses e valores de determinados 

grupos. O ato de conhecer é constituído pela produção do conheci-

mento e o outro de conhecer o conhecimento existente, e para que 

esse segundo momento seja privilegiado no processo de en-

sino/aprendizagem são necessários aos sujeitos cognoscentes: “a 

ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a 

inquietação, a incerteza. ” (FREIRE, SHOR, 2008).  

 Documentos como as Diretrizes Curriculares da Educação 

do Campo (Resol. CNE/CEB n.1/2002) e o Decreto 7357/2010 que 

dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, reforçam o respeito 

à diversidade, incentivo a projetos políticos pedagógicos específicos 

para escola do campo, articulação com o meio de trabalho rural, va-

lorização da identidade da escola do campo, flexibilidade na organi-

zação escolar, controle social na qualidade da educação escolar, me-

diante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos soci-

ais do campo ( Brasil, 2010). 

 Contudo, ao propor a reforma educacional, é necessário con-

siderar todos os sujeitos envolvidos no processo, em especial aqueles 

que protagonizam a comunidade escolar: professores, alunos, pais e 

também compreender a diversidade geográfica e cultural brasileira 

que irá influenciar no processo de ensino aprendizagem. 

 

 A BNCC  

 A Base Comum Curricular (BNCC) é uma proposta para pro-

mover a equidade educacional em nosso país, portanto foi elaborada 

com a finalidade de estabelecer os princípios básicos que todos os alu-

nos devem adquirir. Embora a BNCC tenha sido estabelecida em 
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2017, o movimento em busca de uma base comum, surge como pos-

sibilidade de superação da crise estrutural, manifestado, especial-

mente, na via neoliberal. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é documento de ca-

ráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo 

que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desen-

volvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Naci-

onal de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se 

exclusivamente a educação escolar, tal como o defini o § 1° do 

artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei n° 9394/1996), e está orientada pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam a formação humana e a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como funda-

mentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Bá-

sica ( BRASIL2017, p 8). 

De acordo com o Ministério da Educação do Brasil (MEC), 

a BNCC estabelece o que os alunos devem aprender ao longo de seu 

processo de escolarização, durante toda a Educação Básica. Portanto, 

essa base deve nortear os currículos dos sistemas e das redes de en-

sino, bem como as propostas pedagógicas de todas as escolas tanto da 

rede pública ou privada, desde a Educação Infantil até o Ensino Mé-

dio. No documento, são determinadas as competências, as habilida-

des e as aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvol-

ver ao longo da educação básica. 

A BNCC faz parte da Política Nacional da Educação Básica 

que tem por objetivo a criação de práticas e estruturas organizacionais 

que se ajustam a outras políticas e ações no âmbito federal, estadual 

e municipal, de maneira a garantir um mesmo nível de aprendizagem 

a todos os alunos. Nesse contexto, a BNCC apresenta-se como uma 

proposta atualizada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

publicados em 1997, associados a Lei de Diretrizes e Bases LDB 

9394/1996 e ao Plano Nacional de Educação instituído pela lei 

13005/2014. 

No Brasil, a discussão acerca da construção de referenciais 

nacionais comuns para a educação é um debate de longa data na po-

lítica educacional, no entanto, a elaboração da BNCC, contou com 
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consultas individualizadas e direcionadas, o que gerou inúmeras crí-

ticas a respeito de sua construção, aos principais sujeitos envolvidos 

e seus interesses; e o conjunto de outras medidas que a circunscreve 

na reforma empresarial da educação, como por exemplo: a Emenda 

Constitucional 95/2016, que congela os investimentos sociais por 20 

anos, restringindo as possibilidades de implementação da BNCC, e 

também das próprias metas do PNE, sufocando a educação pública; 

a Lei 13.415/2017 que altera, sobretudo a LDB 9394/96 principal-

mente em relação ao Ensino Médio, marcada por uma flexibilização 

seletiva; a centralização do sistema nacional de avaliação da educa-

ção básica como indicador da educação brasileira, e, especialmente, 

os eventos econômico e político sob a hegemonia neoliberal. A apre-

sentação em defesa da igualdade de direito verificado na BNCC não 

combina com as condições objetivas para garantia desse direito, de 

acordo com o pacto federativo, a igualdade é assegurada pela base 

comum e pelo sistema de controle e responsabilização e a equidade é 

função dos sistemas e redes de ensino, através da contextualização da 

base comum e da implementação da parte diversificada. Isso remete 

ao empresariameno da educação, e ao reduzi-la a condição de merca-

doria e subordiná-la à lógica empresarial, a BNCC funciona como 

meio de definição do controle da qualidade da educação, de acordo 

com os parâmetros do mercado, a ser precisamente controlada por 

um sistema de avaliação externa, onde todas as atividades deverão, 

portanto, ser empreendidos para se alcançar o padrão.  

 

 E possível padronizar uma Base Comum considerando a realidade 

das escolas do Campo? 

A implantação da Base Comum está pautada na garantia do 

direito a aprendizagem, através das competências, habilidades e con-

teúdos definidos para serem aplicados em todas as escolas, indepen-

dentemente da localização, seja no campo ou na cidade, como meio 

de garantir a qualidade de ensino e diminuir as desigualdades, de 

modo a preparar os alunos para o mercado de trabalho. Contudo, Al-

ves (2014) afirma: 

No presente, sua necessidade efetiva vem sendo questionada pela 

maioria dos que estudam currículos, no Brasil, por algumas ra-

zões que tem a ver: com o momento internacional de surgimento 



100 anos com Paulo Freire 

30 

 

do modelo de “currículo nacional” e a ideia de que poderia ser 

importado, sem consideração dos contextos em que se inserem; 

com a ideia de ‘escola’, criação do capitalismo em seus primór-

dios, na modernidade, como precisando de um ensino igual para 

todos – “ o ler, escrever e contar”, de Comenius (1984); a entrada 

nas escolas, em boa parte dos países do mundo, seja pela descolo-

nização, seja por lutas daquelas que eram chamadas de ‘mino-

rias’, naquele então, dos ‘diferentes’ que tinham estado fora delas 

até então – isto trouxe indagações que governos não souberam 

responder, nem conseguiram preparar os docentes para atuar 

neste novo ‘ambiente’ (ALVES,2014,p.1468).   

 Quando se trata da Educação do Campo, sabemos que ela 

apresenta suas particularidades que devem ser consideradas, pois 

tanto a Escola do Campo quanto a comunidade envolvida nesse con-

texto apresentam realidade diferente das demais, por isso o interesse 

em perceber como a mesma está contemplada neste documento. 

 Para Caldeira e Zaidan (2013). 

Ao considerar a atividade docente como expressão do saber peda-

gógico e este como, ao mesmo tempo, fundamento e produto da 

atividade docente que acontece no contexto escolar, numa insti-

tuição social e historicamente construída, a ação docente é com-

preendida como uma prática social.  Prática que se constrói no 

cotidiano dos sujeitos nela envolvidos e que, portanto, nela se 

constituem como seres humanos. (p.19) 

 A BNCC, enfatiza o currículo único, que é tido como o do-

cumento norteador das práticas pedagógicas dos professores, envol-

vendo as ações e práticas educativas no espaço escolar com os sujeitos 

das práxis pedagógicas. 

 Com isso, “BNCC e currículos tem papéis complementares 

para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa 

da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materiali-

zam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo 

em ação”. (BRASIL 2017, p.16). Contrariando o que é defendido 

para a Educação do Campo, a BNCC reforça que, “ao longo da Edu-

cação Básica, as Aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem 

concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências, gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento”. (BRASIL 2017, p.08) 
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 Nessa perspectiva, o conceito de competência é definido na 

BNCC como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, de 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, o que nos re-

mete a pensar criticamente que a principal preocupação é transformar 

a escola numa instituição voltada exclusivamente para atender o mer-

cado de trabalho.   Por vez, isso é muito preocupante pois no currículo 

apresentado na BNCC, não é possível perceber o ensino contextuali-

zado do campo, uma vez que a vida cotidiana camponesa apresenta 

peculiaridades inerentes a sua realidade, tais como: mão de obra fa-

miliar, trabalho temporário ou acessório; trabalho assalariado ou ar-

rendatário; sazonalidade; propriedade da terra, reforma agrária; soci-

alização camponesa; meios de produção e de transporte, bem como 

jornada de trabalho. Para Caldart (2012) “O povo tem direito de ser 

educado no lugar onde vive; o povo tem direito a uma educação pen-

sada desde seu lugar e com sua participação vinculada a sua cultura e 

as suas necessidades humanas e sociais. ” 

 Concordar ou discordar da necessidade da BNCC na Educa-

ção do Campo, nos remete a revelar como são encaradas as relações 

sociais e como cada um percebe a realidade ao seu redor. São os pon-

tos críticos e contradições que nos levam a buscar uma educação mais 

humanitária e de qualidade.  

 

 A BNCC a Reforma do Ensino Médio e a Educação do Campo, é 

possível uma conciliação? 

 Ideologicamente, a BNCC, assim como a Reforma do En-

sino Médio representa o avanço do capital ao setor educacional le-

vando a preocupação quanto a inconsistências democráticas e consti-

tucionais. 

 Ao analisar a última versão da BNCC no que se refere ao 

Ensino Médio, o que nos chama a atenção é a proposta de trabalho 

por área de conhecimento, onde Língua Portuguesa e Matemática 

apresentam-se como obrigatórias nos três anos do ensino médio, en-

quanto as demais disciplinas poderão ser remanejadas e distribuídas 

de acordo com cada sistema de ensino. 

 Desse modo, facultará a escola o direito de oferecer ou não 

as demais disciplinas, exceto Língua Portuguesa e Matemática. No 
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entanto, quando nos referimos a Educação do Campo poderá sofrer 

significativos impactos, pois nesta modalidade de ensino uma das pri-

oridades é trabalhar com a interação entre o estudante que vive no 

campo e a realidade que ele vivencia em seu dia a dia, de maneira a 

promover constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de 

vida e trabalho e o escolar. Isso se deve ao fato de que onde há falta 

de professores nas áreas específicas, a tendência é suprir os recursos 

humanos com os profissionais que já residem nesses locais ou aqueles 

que acabaram sem espaço nas escolas urbanas. 

 Na organização proposta pela Lei 13415/2017 (BRA-

SIL2017), o Novo Ensino Médio deverá ter sua carga horária anual 

progredida de 800 para 1400 horas a partir de 2017 e ao final de 5 

anos (até 2022) não poderá ofertar menos que 1000 horas/ano. As-

sim, o ensino médio terá no mínimo 3000 horas, das quais 1800 des-

tinadas a BNCC e outras 1200 para os itinerários formativos, mo-

mento esse em que o aluo poderá aprofundar em uma das áreas.  

 Ainda de acordo com o artigo 4° da Lei 13415/2017, os iti-

nerários formativos são: Linguagens e suas tecnologias; Matemática 

e suas tecnologias; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias e For-

mação Técnica e Profissional.  

 De acordo com toda essa teoria, o aluno poderá escolher em 

qual área se aprofundar, eis o questionamento? As escolas possuem 

estruturas físicas, didáticas e recursos humanos suficientes para ofere-

cer tal demanda? Pois ao pensar em todas essas lindas ideologias logo 

ficamos a imaginar, uma escola acolhedora, com espaços apropria-

dos, salas de aulas adequadas, laboratórios, bibliotecas, quadra de es-

portes, equipamentos disponíveis para desenvolver atividades peda-

gógicas básicas. Mas o fato é que na realidade tudo é diferente, se nas 

escolas urbanas já são escassos muitos desses recursos, nas escolas do 

campo essa realidade se apresenta mais triste ainda, e mesmo com 

toda a luta ainda há muito o que se ser feito. De acordo com o Inep 

(2007): 

As escolas rurais apresentam características físicas e dispõem de 

infraestrutura bastante distinta daquelas observadas nas escolas 

urbanas. Por exemplo, enquanto 75,9% dos estabelecimentos ur-

banos estão equipados com microcomputadores, apenas 4,2% dos 
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estabelecimentos rurais de ensino contam com este recurso. Equi-

pamentos como biblioteca, laboratório e quadras de esporte não 

fazem parte da realidade das escolas rurais (INEP, p.29). 

 A BNCC foi apresentada como a garantia ao direito de 

aprendizagem de todos os brasileiros, no entanto, podemos questio-

nar alguns pontos a saber: professores perderão a autonomia quanto 

aos conteúdos e a forma de trabalhá-los? Haverá desvalorização da 

cultura local? E foi justamente indagando esses pontos que esbarra-

mos nos entraves da BNCC e a Educação do Campo. Uma vez que a 

BNCC padroniza toda e qualquer escola, seja urbana, rural, ribeiri-

nha, quilombola, pública ou particular... 

 Os entraves entre a BNCC e a Educação do Campo se tor-

nam bem nítidos quando analisamos os pontos destacados por (CAL-

DART 2012), pois nesta visão, a Educação do Campo está estreita-

mente ligada à autonomia de projeto, à formação humana, e à educa-

ção libertadora, enquanto a BNCC se apresenta como uma política 

educacional tecnicista, construída com pouca participação dos movi-

mentos sociais.  

Todo o contexto de discussão da BNCC nos leva a essa e 

muitas outras reflexões dialéticas e também a uma análise a que tipo 

de transformações a educação deverá se submeter, o que é viável de 

fato. O documento em si, é muito rico em competências e habilidades, 

mas infelizmente os caminhos que nos levam a alcançar, esses ainda 

ficam a critério do professor. Quanto a referência à Educação do 

Campo na BNCC, essa se apresenta timidamente: 

✔ Na primeira versão da BNCC (2015) a Educação do 

Campo aparece somente relacionada a distribuição da população e o 

ambiente em que vivem, contemplada nos componentes curriculares 

de Geografia, Física e Ciências.  

✔ Em 2016, numa segunda versão, enfatiza a necessi-

dade de adequações às peculiaridades de vida do campo, tais como: 

currículo, calendário escolar e condições climáticas. 

✔ Na Terceira versão, é possível perceber referências 

ao termo “campo” nos objetos de conhecimento do segundo ao nono 

ano do Ensino Fundamental, nas seguintes unidades temáticas: natu-

reza, ambientes e qualidade de vida; o sujeito e o seu lugar no mundo; 
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conexões e escalas; mundo do trabalho; o lugar em que se vive; a no-

ção de espaço público e privado; circulação de pessoas, produtos e 

culturas. 

 Os problemas da educação no Brasil são muitos, no entanto, 

no que se refere à  Educação do Campo, a situação é ainda mais com-

plexa, pois uma política de educação do campo requer reconhecer o 

campo como espaço de vida e de criar oportunidades para permane-

cer no campo. Portanto, é de suma importância que as políticas pú-

blicas considerem os aspectos da diversidade, das particularidades de 

cada comunidade bem como os anseios dos que vivem no campo. 

  

Considerações 

 Partindo do pressuposto que a BNCC e a Educação do 

Campo são políticas públicas que compartilham a conjuntura econô-

mica e política do atual estágio do capitalismo neoliberal, considera-

mos que ambas estão entrelaçadas no movimento geral da reforma 

empresarial da educação. Isso, nos leva a perceber que a Educação do 

Campo, fruto de inúmeras lutas em nosso país, inclusive a luta pela 

igualdade de direitos à educação e no reconhecimento e respeito à 

diversidade desses povos e da necessidade de adequação das políticas 

educacionais, encontra-se ameaçada, pelo avanço da agricultura ca-

pitalista e do território do agronegócio. 

Educar é um ato político, e pensando desta forma acredita-

mos que a educação por si não é neutra, carrega visões políticas, eco-

nômicas e societárias que revela a forma de pensar de uma sociedade, 

podendo desta maneira fortalecer ou “banir” uma determinada 

classe.  

O presente estudo buscou também discutir a relação entre a 

Educação do Campo e BNCC, já que o principal para essa proposta 

são os sujeitos, suas relações e práticas sociais, e não apenas a dimen-

são da espacialidade, no entanto, mesmo a BNCC com sua astuciosa 

promessa da garantia da igualdade de direitos às aprendizagens bási-

cas, enfatizando as diversidades, com equidade, não encontra base 

material nem no proposto como Base, nem na perspectiva de condi-

ções objetivas para sua concretização, afirmando, antes, com uma ên-

fase na padronização curricular, limitando ainda mais as possibilida-

des de diversidade no currículo, base da Educação do Campo.  
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Na verdade, essa padronização minimalista, que tem como 

principal visão as necessidades do mercado, podem levar a Educação 

do Campo e outros movimentos educacionais que vinham se consti-

tuindo como políticas públicas, a partir da ideia do direito à diversi-

dade, entram em rota de colisão com as reformas educacionais em 

curso no Brasil. 

Como síntese da discussão, ao relacionar BNCC e a Educa-

ção do Campo, percebemos que as Escolas do Campo, apresentam-se 

com complexidade, e os desafios que os seus professores e alunos en-

frentam exigem posicionamento articulado. A padronização do cur-

rículo não parece uma boa alternativa para essa modalidade de en-

sino, pois a realidade difere muito do mundo urbano e toda uma luta 

de conquista poderá se perder se não houver uma valorização da cul-

tura e diversidade presentes nesse espaço. 
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A CATEGORIA MEDIAÇÃO NA EJA: INTERFACES COM 

AS FORMAS DE APROPRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 DO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE 

 
Adriana Regina Sanceverino 

 

Introdução 

Este trabalho sistematiza reflexões consubstanciadas que 

emergem de resultados de investigação em torno da categoria media-

ção, articulada com campo de atuação docente da educação de jovens 

e adultos (EJA). Particularmente, estabelece, como sustentáculo e pe-

dra de toque da reflexão, a mediação problematizando-a a partir de 

uma releitura do pensamento de Freire em torno de uma análise das 

formas de apropriação e divulgação do pensamento de Paulo Freire e 

como suas implicações podem se destinar à prática mediadora no pro-

cesso de ensino e aprendizagem da EJA. 

A produção científica na área da educação em meio a inten-

sas, necessárias e salutares polêmicas, tem avançado na discussão so-

bre a orientação teórica epistemológica e prática da formação do-

cente, bem como do modo de ser docente na Educação de Pessoas 

Jovens, Adultos e Idosas. Essa função, na experiência, em que estou 

envolvida como docente e pesquisadora, tem registrada nas investiga-

ções a categoria mediação, que aporta nesse debate contemporâneo, 

trazida por necessidades sócio-históricas expressas nas várias aborda-

gens educacionais, assumidas pela demanda posta aos profissionais 

da educação. 

Comecei a perceber por meio dos estudos, em narrativas no 

cotidiano da prática pedagógica de professores, nos discursos em 

eventos de educação e até mesmo em produções da área que, do 

ponto de vista teórico-metodológico, a categoria mediação foi muito 

divulgada, mas ainda se encontra despida de uma fundamentação teó-

rico-filosófica mais sólida dentro da sua fonte primária – a dialética 

marxista, o que redundou em usos pouco precisos. 
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De uns vinte anos para cá, tornou-se mais frequente o uso do 

termo mediação em contextos como aquele que afirma a função do 

professor como o mediador da aprendizagem do aluno. No entanto, 

raramente para-se a fim de refletir um pouco mais sobre o sentido 

concreto dessa expressão, bem como dos saberes que giram na escola 

tendem a apontar para o significado de que mediar é facilitar o conhe-

cimento – situação em que o professor veicula o conteúdo programá-

tico de forma harmônica durante o processo de ensino e aprendiza-

gem. E, na maioria das vezes, parece que se pretende relacionar a pró-

pria função do professor com uma tarefa de mediar a aprendizagem 

do aluno. Parece também que há a intenção, com isso, de situar a 

categoria mediação como inerente, exclusivamente, à função do-

cente, quando na verdade ela, a mediação é intrínseca a todos – alu-

nos e professor – a qualquer totalidade complexa. 

Como categoria do real (constitutiva do ser social), não se 

pode limitar sua existência apenas a uma função social, ou seja, à fun-

ção do professor. Nem tampouco conceber a relação de ensino e 

aprendizagem como harmoniosa, pois assim se impediria que a me-

diação se desenvolvesse numa perspectiva dialética. 

Esse paradoxo coloca em xeque não só a necessidade de mu-

dança de papel para a qual o professor é chamado a assumir nesse 

momento de aceleradas transformações sociais, cuja sociedade é cha-

mada a repensar os processos educativos, como também a necessi-

dade de mudança no papel do aluno. Na EJA, esse quadro se com-

plexifica, uma vez que o contingente que a constitui se configura pela 

história de privação e de cerceamento do acesso aos bens culturais, 

sociais e econômicos, os quais poderiam garantir àquele os benefícios 

decorrentes de sua pertença a uma sociedade afluente. Privados dos 

conhecimentos aplicados e das atualizações requeridas, essas pessoas 

tornam-se ainda mais vulneráveis às novas formas de exclusão. 

Assim, parte-se do pressuposto de que, ainda, há discursos 

pedagógicos em EJA eivados de uma profunda indefinição teórica, 

em que a divulgação das propostas metodológicas e curriculares esco-

lares e extraescolares, cujos discursos reducionistas (expressões, 

enunciações e afirmações) já foram assimilados como princípios teó-

rico-práticos e, inclusive, já se tornaram corriqueiros nessa modali-

dade de ensino.  
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O estudo é parte de reflexões que desenvolvo ao longo da tra-

jetória profissional como docente e pesquisadora e apresenta, como 

centralidade, a categoria mediação na prática pedagógica da EJA. 

Essa constituirá esforço de apreensão do conteúdo dessas orientações 

e de suas interv pretações, partindo de uma análise das formas de 

apropriação e de divulgação do pensamento de Paulo Freire, realiza-

das por educadores do campo da EJA. Por conseguinte, como suas 

implicações podem se destinar à prática mediadora no processo de 

ensino e aprendizagem da EJA. 

O trabalho se estrutura, inicialmente, situando a categoria 

mediação pedagógica como desafios para a Educação de Jovens e 

Adultos. Entende-se que um desses desafios respeita à problemática 

da mediação como categoria fundante, no sentido da operacionaliza-

ção e da dinamização das práticas docentes e de programas de forma-

ção de professores na modalidade referida. São empregados nexos 

teórico-analíticos, em torno do eixo argumentativo apresentado, o 

que permite destacar como desafios, nas conclusões, a ideia de se pro-

mover o diálogo, a reflexão e a incorporação crítica da categoria me-

diação e da obra de Freire nos processos de formação inicial à conti-

nuada. 

 

1. A Categoria Mediação na EJA: problematizando a apro-

priação e a divulgação do pensamento de Paulo Freire e as impli-

cações à prática mediadora no processo de ensino/ aprendizagem 

da EJA. 

Tenho como expectativas de análise o contexto ideológico do 

liberalismo como lugar comum em que deságuam as expectativas dos 

discursos dos professores, especialmente daqueles imersos no uni-

verso empírico analisado, o que tem se dado pelo descompasso entre 

o dever ser (dito e escrito) e a realidade (práticas pedagógicas e dis-

cursos dos professores). 

Ao mesmo tempo em que se evidencia que a mediação não 

tenha sido incorporada às discussões metodológicas como categoria 

nos estudos e nos debates, a literatura pesquisada aponta que, desde 

a década de 1990, os Fóruns de EJA vêm tomando para si os compro-

missos firmados pelo país nas Confiteas e reivindicando para a EJA 
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norma própria, projeto político-pedagógico específico e adequada for-

mação de professores (as). O que revela, ainda que implicitamente, a 

importância como categoria teórico-metodológica para a EJA, uma 

vez que tais reivindicações aludem a uma especificidade pedagógica, 

que implica dizer, em outras palavras, uma didática própria. Por-

tanto, o amadurecimento teórico-metodológico da categoria media-

ção – basilar fundamento da didática que pode significar o avanço na 

formulação das práticas educativas da EJA. 

A partir de análises respaldadas por resultados de pesquisa 

(LOSSO, 2012), é possível verificar que a categoria mediação, apesar 

de ser amplamente propalada e incorporada aos mais diferentes dis-

cursos educacionais, não é tratada de forma detida e explícita como 

temática de pesquisa, não se constituiu em um espaço de discussão 

privilegiado de tal questão. Há ausência de pressupostos teórico-me-

todológicos consistentes. 

A caracterização da multiplicidade conceitual de mediação é 

complexa (simbólica, cultural, social, epistemológica e pedagógica). 

Suas tipologias mediativas constituem um campo que é heterogêneo, 

uma vez que a cultura humana é multifacetada. Envolve a transmis-

são de códigos culturais, valores e normas e, também, constitui uma 

dimensão educativa porque atua sobre as habilidades cognitivas dos 

sujeitos. Vai além de uma simples interação porque é movimento 

transformador, modificador e construtor da pessoa. Há, portanto, 

uma abrangência genérica e específica, uma vez que caracteriza a me-

diação como possuidora tanto de uma axiologia quanto de uma di-

mensão afetiva. O conceito mediação compreende tanto as apropria-

ções e as intersecções entre cultura, política e fenômeno educacional, 

quanto as apropriações, recodificações e ressignificações particulares 

aos receptores. Entretanto, há os que a definem como tudo aquilo que 

interfere na forma como se percebe e se entende o mundo. 

A lente pela qual se lança o foco de atenção é a mediação 

articulada com o campo educativo da EJA, como uma atividade es-

pecificamente humana, constituída na complexidade das relações so-

ciais. O argumento central sustenta-se no entendimento de que a me-

diação pedagógica não é qualquer atividade, é uma práxis desenvol-

vida com a finalidade – uma postura frente ao mundo. 
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Um fato que vem sendo confirmado nas pesquisas em ciên-

cias humanas no campo da filosofia, da educação, da psicologia, da 

sociologia e área afins, é a necessidade de compreensão de como ocor-

rem às ações de ensino e de aprendizagem no contexto escolar e como 

tais ações promovem transformações nos indivíduos em geral. 

Na minha experiência formadora de professores da EJA, 

bem como nos discursos em eventos de educação de adultos e, em 

publicações na área, tenho ouvido e lido afirmações como estas: “a 

atividade pedagógica na EJA deve ter como ponto de partida à realidade desse 

aluno concreto que, agente de seu próprio conhecimento, deve ser respeitado na 

sua cultura, individualidade e ritmos”. E mais, “o professor da EJA não deve 

ensinar, ele deve fazer mediações”. 

Além dessas afirmações proclamadas no discurso pedagó-

gico, atualmente configura-se uma situação bastante problemática, 

uma vez que são formas por meio das quais vem se dando a sua difu-

são e a sua apropriação no contexto da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil como divulgadoras do pensamento de Paulo Freire. São re-

presentações por meio das quais os professores compreendem a reali-

dade e elaboram as justificativas que conferem relevância às ativida-

des desenvolvidas junto aos alunos. Contudo, esses docentes acabam 

por distanciar-se da própria matriz teórica que afirmam tomar como 

direção. 

É preocupante que estejam proliferando tantas publicações 

que se apresentam como sendo o pensamento de Paulo Freire. Não 

se está afirmando que não exista, dentre os professores, educadores e 

pesquisadores em educação de jovens e adultos no Brasil, um esforço 

de estudar Paulo Freire e sua grandiosa obra de forma aprofundada. 

Esse esforço existe, mas o que tem predominado em termos de divul-

gação do pensamento de Freire, sobretudo em palestras, cursos de 

formação, seminários, trabalhos e outros eventos da EJA são as nar-

rativas que tomam de forma superficial a sua obra, como também a 

percepção de problemas reais que com frequência constitui o lastro da 

ausência de uma reflexão mais profunda sobre o pensamento desse 

pensador. E, consequentemente, sobre as características definidoras 

do professor e do aluno concreto, inserido no movimento de homens 

e mulheres reais. 
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Parece que um estudo aprofundado das obras de Freire pode 

também fazer frente às tentativas de se “expurgar” o pensamento 

desse educador do seu diálogo com o marxismo. Como professora, 

pesquisadora, coloco-me dentre aqueles que estão estudando o  pen-

samento desse autor e quero somar esforços com todos os que buscam 

nele, contribuições para a continuidade da construção de uma peda-

gogia crítica e historicizadora para a educação de pessoas jovens e 

adultas. 

É oportuno ressaltar o entendimento de que a obra de Freire 

não pode ser bem compreendida ao se tentar separá-la de seus funda-

mentos filosóficos, especialmente aqueles mais diretamente ligados 

ao universo da filosofia marxista. Nesse sentido, passo a questionar 

os desdobramentos dessas afirmações, até que ponto desses discursos 

se formulam ações de EJA escolarizada em que os conteúdos ensina-

dos na escola devam ter por base uma correspondência direta com as 

experiências vivenciadas pelos alunos no cotidiano3. Como se consti-

tuem as práticas mediadoras nesse contexto?  Se os educadores da 

EJA defendem a necessidade dessa correspondência promovem a 

equivalência de ambos. No entanto, ocorre que o caráter dos conteú-

dos escolares é universal, uma vez que esses se baseiam no conjunto 

de conhecimentos sistematizados ao longo da história pela humani-

                                                           
3 O conceito de cotidiano e não cotidiano é abordado aqui a partir da filósofa húngara 

Agnes Heller como parte de uma teoria na qual o desenvolvimento do indivíduo não 
se efetiva plenamente se sua vida se reduzir à esfera cotidiana. Ressalta-se aqui que o 
conceito de cotidiano não é sinônimo de dia a dia, isto é, aquilo que ocorre diariamente. 
A diferença é apontada por Heller (1977, p. 21) a partir de alguns exemplos que seguem: 
Thomas Mann diariamente escrevia algumas páginas de seus livros. Para Heller, essa 
atividade, ainda que realizada diariamente, não era uma atividade cotidiana. Em ou-
tras palavras, quando Thomas Mann escrevia, estava produzindo obras literárias, es-
tava produzindo no campo da arte, das objetivações genéricas para si. Tratava-se, por-
tanto, de uma atividade não-cotidiana, ainda que fosse realizada todos os dias. Igual-
mente podemos ter atividades que não são realizadas todos os dias, mas que são ativi-
dades cotidianas, isto é, fazem parte da reprodução do indivíduo. Por exemplo, ir ao 
banco sacar ou depositar dinheiro não é algo que o indivíduo realize todos os dias, mas 
é uma atividade pertencente à vida. Também para Heller (ibid. p.100-102), vida cotidi-
ana não é sinônimo de vida privada, ainda que a maioria das atividades constitutivas 
da vida cotidiana, na sociedade contemporânea, pertençam ao âmbito da vida privada, 
o que para a autora é decorrência das relações sociais alienadas. 
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dade. Portanto, dá-se o oposto quanto às experiências vivenciadas pe-

los alunos, experiências que dizem respeito somente a uma determi-

nada pessoa, nesse caso, o aluno da EJA. Para Klein (1996),  

Há, sim, que se pensar se o conteúdo da educação que está sendo 

oferecido corresponde às necessidades da sociedade no seu pro-

cesso de desenvolvimento de novas forças produtivas, ou não. 

Está é, seguramente, a questão fundamental que se coloca hoje 

para os educadores e para a sociedade, e é de tal importância que 

não pode ser reduzida, enveredando-se como se está pelos cami-

nhos bem estreitos do maniqueísmo, a considerações unilaterais e 

particularizantes (KLEIN, 1996, p.51). 

Não se trata de homogeneizar4  os alunos por meio da edu-

cação escolar, anulando sua individualidade. Mas, de compreender a 

homogeneidade das esferas não cotidianas de objetivação do gênero 

humano5 como um processo necessário à relação do indivíduo com a 

ciência, a arte, a filosofia, a moral e a política6. Assim, não se trata, 

evidentemente, de se atribuir um caráter homogêneo à sociedade, mas 

de identificar, na luta que se trava no seu interior, quais são as forças 

que efetivamente orientam essa luta na direção da sua transformação. 

Conforme Duarte (2001, p.33), o desenvolvimento das objetivações 

científicas constitui um avanço do gênero humano, mas isso não sig-

nifica que os conteúdos concretos dessas objetivações não reprodu-

zam alienação. Ademais, para Heller, o cotidiano não é sempre e ne-

cessariamente alienado, pois para a autora citada por Rossler (2004), 

[...] a alienação não constitui uma característica ontológica ine-

rente ao ser social na sua dimensão cotidiana. O cotidiano torna-

se alienado apenas em uma sociedade cuja forma de organização 

limita o pleno desenvolvimento dos indivíduos, quando a cotidi-

anidade ao invés de exercer a função de infraestrutura da vida in-

dividual sobre a qual o indivíduo pudesse se realizar em níveis 

cada vez mais elevados, torna-se uma barreira limitante, um obs-

táculo ao relacionamento entre os indivíduos e as esferas de obje-

tivação generica-para-si (ciência, arte, filosofia, moral e política); 

aí sim, estamos diante de um cotidiano alienado. O cotidiano 

                                                           
4 Homogeneizar é entendido aqui no sentido proposto por Lukács (1978) e por Heller 
(1977): um processo de passagem da heterogeneidade da vida cotidiana para homoge-
neidade das esferas não-cotidianas de objetivação do gênero humano. 
5 As objetivações do gênero humano é uma teoria de Agnes Heller (1977,2008). Teoria 
que ocupa papel fundamental na compreensão da teoria sobre a vida cotidiana. 
6  Sobre essa abordagem, ver Duarte (2007, p. 31-41 
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torna-se sinônimo de alienação quando sua dinâmica impede os 

homens de se apropriarem da generecidade-para-si, quando o in-

divíduo está preso ao reino daquelas necessidades materiais e psí-

quicas estritamente indispensáveis para reproduzir-se como indi-

víduos (ROSSLER, 2004, p.112) 

É, nesse sentido que, para Heller (2008, p. 57-59), se por um 

lado não existe vida humana sem vida cotidiana, por outro, a redução 

da vida humana à esfera cotidiana é equivalente à redução da vida 

humana ao reino da necessidade. Na perspectiva freireana, é preciso 

considerar a realidade social que está pautada na trama das relações 

e das correlações de forças que formam a totalidade social. É preciso 

perceber as particularidades7 na totalidade, porque nenhum fato ou 

fenômeno se justifica por si mesmo, isolado do contexto social em 

que é gerado e se desenvolve. 

À luz desse contexto teórico, trago para esta reflexão o enten-

dimento de uma concepção de educação escolar de jovens e adultos 

como mediadora na formação do sujeito, entre a esfera da vida coti-

diana e as esferas não-cotidianas da objetivação do gênero humano. 

A relação entre o caráter universal e a experiência vivida pelo aluno 

não pode se dar de modo direto, mas somente por meio da mediação, 

pois é por meio dela que se preserva tanto o polo da universalidade 

quanto das experiências individuais, ao mesmo tempo em que se pro-

vocam mudanças tanto no âmbito da singularidade quanto da univer-

salidade expressa na particularidade.   

Esclarecendo essa questão do mais complexo para o menos 

complexo, pode-se dizer que o todo é necessário pela parte, mas tam-

bém da parte se chegue ao todo. A particularidade e a totalidade8  es-

                                                           
7 A categoria particularidade assume papel central na dialética do conhecimento cons-
tituindo, como um “campo de mediações”. Outros aspectos importantes da mediação 
envolvem também as categorias universalidade, singularidade e totalidade. Sobre esse 
assunto ver em Lukács (1978). 
8  No sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados ou o contexto 
de um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado que se desen-
volve e se cria como produção social do homem [...]. Estudar um objeto é concebê-lo 
na totalidade de relações que o determinam, sejam elas de nível econômico, social, 
cultural etc. (CIAVATTA, 2001, p.132). Nesse sentido, totalidade, universalidade e 
generalidade são sinônimos. A generalidade abrange uma totalidade e a universalidade 
é o caráter do que é total, totalidade da realidade humana, que é diferente de todos os 
fatos reunidos. 
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tão em conexão íntima numa tensão e jogo dialético em que não po-

dem ser identificadas nem podem ser separadas. Aqui está o germe da 

discussão dialética. Parte e todo não são diferentes nem são somente 

o germe da discussão dialética. Parte e todo não são diferentes nem 

são somente iguais. Ao contrário, são iguais e diferentes ao mesmo 

tempo, pois não podem ser separadas nem identificadas. O que as faz 

existirem é a tensão constante de ambas. Nesse sentido, a teoria e a 

prática não se separam nem são a mesma coisa.  

Assim, do ponto de vista da absolutização de um único polo, 

isto é, da centração na individualidade do aluno, a relação de ensino 

e aprendizagem não pode ser compreendida na sua totalidade. Esta 

só se constitui quando se estabelece uma mediação entre o ensino e a 

aprendizagem.  Didaticamente falando, em linhas gerais, no campo 

da universalidade situa-se o gênero humano - a generecidade humana 

e os conhecimentos sistematizados pela humanidade ao longo da his-

tória, que se constitui em conhecimentos científicos, traduzidos na 

forma de conteúdos curriculares. No campo da singularidade situa-se 

o conhecimento do senso comum, conhecimento das experiências co-

tidianas do indivíduo que são singulares. No campo da particulari-

dade, situa-se a educação, que é a expressão particular do vínculo en-

tre o conhecimento sistematizado, científico, que é geral, universal e 

o conhecimento dos saberes, das experiências da vida cotidiana dos 

educandos que são singulares (LOSSO, 2004, p. 112). 

Segundo Lukács, o processo pelo qual as três categorias da 

universalidade, singularidade e particularidade9 se resolvem e se 

transformam uma na outra sofre uma alteração: “tanto a singulari-

dade quanto a universalidade aparecem sempre superadas na particu-

laridade” (LUKÁCS, 1978, p. 161). 

Compreendida dialeticamente, deve-se considerar que ela, a 

mediação, requer a superação do imediato no mediato, em que o co-

nhecimento teórico, movimento de dupla direção, vai de um extremo 

ao outro, tendo como termo intermediário a particularidade como 

função mediadora entre os termos. Ou seja, a particularidade consti-

tui o ponto central organizador do processo de educação. Quando se 

                                                           
9 Sobre essas três categorias em que se funda a mediação: a generalidade, a particulari-
dade e a singularidade, vamos dialogar, a seguir com Lukács (1978), quando refletire-
mos sobre a mediação e suas dimensões – base teórico-metodológica. 
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extingue esta oposição, a relação entre ensino e a aprendizagem não 

ocorre. Isso porque não se instala a fundamental e necessária media-

ção entre os campos da universalidade e da singularidade seja porque 

a aprendizagem se sobrepõe ao ensino e, nesse caso, o professor não 

ensina, seja porque o ensino subordina-se à aprendizagem e, nesse 

caso, o aluno não aprende. 

Evidentemente que ao organizar as ações de ensino, a ativi-

dade orientadora, o professor também é educado, ele também se 

forma. Para Vazques (1977), esta é uma das condições para a existên-

cia da atividade pedagógica como particularidade da práxis. 

A despeito das severas críticas já feitas à Escola Nova, de suas 

aproximações com o construtivismo e das preocupações com o cará-

ter histórico do aluno, o que transparece nos discursos, hoje, é que as 

relações sociais perderam lugar para o indivíduo. No dizer de Klein 

(1996), 

[...] a valorização do indivíduo, ou, mais precisamente do indiví-

duo das classes populares se efetiva na apologia de uma capaci-

dade subjetiva deste indivíduo de criar, construir, saber e decidir. 

A afirmação desse sujeito que tudo pode na sua individualidade, 

desse sujeito que se eleva acima de suas relações sociais. (...) desse 

sujeito para quem a presença do outro mal é suportada, a ponto 

de o professor ter que quase desculpar-se por saber coisas que ele 

ainda não sabe; a afirmação desse sujeito permite vislumbrar, nas 

entrelinhas, do não dito, uma reminiscência da crença de que o 

homem se explica por um dom da natureza, ou pela graça do Di-

vino (KLEIN, 1996, p.78). 

Essa análise deságua também em uma enunciação muito di-

fundida na EJA, que aponta para a necessidade de respeitar a cultura 

desse aluno, observada no seu modo de falar, de vestir, seus interes-

ses, seu ambiente. Sobre o respeito à cultura do aluno, também busca-

se em Klein (1996) uma aproximação para refletir sobre o meu objeto 

de pesquisa, qual seja, a EJA escolarizada. A autora chama a atenção 

para a contradição disseminada nessa posição que, de um lado de-

clara-se à intenção de uma educação em favor das classes populares, 

porém, de outro, respeita-se, exatamente, aquilo que, nos alunos das 

classes populares, é expressão da expropriação. E, categoricamente, a 

autora reflexiona que, 
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se estamos convencidos de que a sua condição de vida é fonte de 

todo Bem e Verdade, não se explica nossa luta por mudanças so-

ciais. Penso ser necessário invertemos o eixo das nossas preocu-

pações: é preciso respeitar o homem, opondo-se às condições reais 

de vida que o condicionam a um estado de miséria, ignorância, 

doença etc. Por respeito ao homem, é preciso ‘desrespeitar’ sua 

cultura, enquanto expressão da expropriação das melhores condi-

ções de vida que essa sociedade comporta (KLEIN, 1996, p. 88). 

Por isso, é fundamental que haja um olhar vigilante para o 

problema que reside na onda dos modismos teóricos na educação que 

trariam respostas concretas para os problemas da sociedade e, por-

tanto, da escola. Na análise empreendida por Mészaros (2000), 

quando este nos alerta acerca das proporções inéditas assumidas pela 

crise estrutural do capital que têm agudizado ainda mais as formas de 

exploração e alienação do homem. O autor lembra que elas se refle-

tem na escola por meio dessas propostas educacionais extremamente 

sedutoras, implicando (ROSSLER, 2000) uma forma alienada que 

não se constitui de forma crítica e reflexiva de estar relacionando com 

a existência. 

  As propostas sedutoras apontadas por Mészaros (2000) são 

ampliadas nas análises de Rossler (2000, p. 17) quando esse autor dis-

cute as origens do poder de atração do ideário construtivista de edu-

cação. O autor nos chama a atenção para o potencial sedutor dos mo-

delos educacionais, sobretudo, quando eles se apresentam como uma 

teoria investida de prestígio científico, lembrando-se desse fenômeno 

histórico generalizado numa sociedade de classes, e que surge no in-

terior dos processos de alienação das relações humanas e, nesse sen-

tido, é contrário à formação de indivíduos livres e conscientes. 

Essas reflexões nos remetem a Arce (2000, p. 41-52) que, ao 

abordar a formação dos professores sob a ótica construtivista, escla-

rece que ela não aceita que exista conhecimento objetivo, universal e 

que a atribuição de sentidos e significados para a realidade é fruto de 

construtos pessoais. Para a autora, esse é o cerne da questão pós-mo-

derna presente no construtivismo que acaba por transformar o conhe-

cimento numa construção individual. 

Essa análise crítica vai ao encontro das reflexões empreendi-

das por Guareschi (2001) para o qual há uma ‘individualização’ do 
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social e um endeusamento do individual. O autor questiona a mora-

lidade dessas práticas, que são assim legitimadas por determinadas 

teorias nas ciências sociais e afirma que dessas concepções derivam 

práticas atuais de culpabilização psicológica. Por isso, alerta que, ir-

racionalidades globais tais como exclusão de milhões de pessoas e até 

mesmo genocídios, não podem ser compreendidas a partir dessa visão 

individualista. Afinal, para essas teorias, o social não existe, pois as 

pessoas são responsabilizadas individualmente e por uma situação 

econômica diversa e injusta. Com efeito, a visão reducionista do ser 

humano e as explicações históricas dos fenômenos fornecidas por tais 

teorias não abrem espaço à inclusão de uma responsabilidade social. 

  Para Arce (2000, p. 51), negar a capacidade do ser humano 

conhecer a realidade objetiva e, consequentemente, transformar o co-

nhecimento em uma construção individual é destruir toda a possibili-

dade de conhecimento racional e de uma visão que possibilite abarcar 

a totalidade da produção humana, o que resulta, segundo a autora, 

na impossibilidade de um processo de controle coletivo consciente 

dos rumos da sociedade como um todo. É exatamente nesse ponto 

que “pós-modernos e construtivistas disponibilizam para o neolibera-

lismo uma ferramenta poderosa para explicar as diferentes condições 

socioeconômicas dos indivíduos que não são mais frutos da história, 

mas artimanhas do destino, do cotidiano fragmentado, do presente” 

(ibid, 52).  

Parece que com isso está se fazendo uma inclusão subordi-

nada, uma redução ontológica que destrói o caráter de totalidade para 

reincluir o fragmento, para incorporá-lo. A educação, portanto, iro-

niza a autora, “não precisa também ser a mesma para todos já que 

cada um percebe o mundo ao seu redor de modo diferente” (id). Por 

isso, assegura a autora,  

[...] o construtivismo, alicerçado nas discussões pós-modernas, 

pode afirmar de modo categórico que a educação escolar deve ter 

como fonte principal do processo de ensino-aprendizagem a cons-

trução individual do conhecimento, a negociação de significados, 

centrando no cotidiano, os conteúdos, não falando em privação 

cultural, mas em diferenças culturais, assim como o discurso ne-

oliberal não fala em exploração econômica, mas em diferenças 

econômicas saudáveis, fruto da competitividade do mercado (id). 
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A pedagogia da moda parece assentar suas bases na desvalo-

rização da teoria da formação dos professores, na sua desintelectuali-

zação, o que se torna ferramenta importante para o capital. Parece 

importante que se mantenham os limites estritamente baixos de uma 

cultura vulgar, em que esse professor tenha como seu mediador a TV, 

que ele ache estranho ler livros, que é impossível o aluno ler livros. 

Desse modo, o trabalho educativo se reduz a um simples meio para 

reproduzir a existência da cotidianidade alienada desse professor. 

Um trabalho docente dessa natureza, alerta Duarte (1996, p. 

56), “não poderá se efetivar enquanto mediação consciente entre o 

cotidiano do aluno e a atuação desse aluno nas esferas não cotidianas 

da atividade social”. Com efeito, a atividade educativa também se 

transformará “numa cotidianidade alienada que se relacionará alie-

nadamente com a reprodução da prática social” (id).  

Esse modelo educacional leva ao esvaziamento dos conteú-

dos e dos conhecimentos acumulados historicamente pela humani-

dade.  Fala-se da sociedade do conhecimento, mas o grande paradoxo 

é o esvaziamento do conhecimento, haja vista que essas teorias pro-

movam e perpetuem o esvaziamento da função social da escola e do 

professor. A preocupação, justificada nos discursos de formação em 

EJA, de que o aluno deve ser agente de seu próprio conhecimento tem 

assumido um caráter de tal forma dogmático que praticamente anula 

os outros elementos implicados na aprendizagem: o professor e o con-

teúdo. 

Parece evidente ressaltar que, no ato de aprender, o aluno da 

EJA precisa desempenhar papel ativo, pois é também sujeito daquele 

acontecimento, não pode ser e não é um ser passivo em cuja cabeça 

se ‘depositarão’ informações que ele docilmente se encarregará de me-

morizar. Contudo, isso não pode ser propalado, de forma pouco clara 

que possibilite, no dizer de Klein (1996, p. 82), “confundir com um 

processo subjetivo, individual, de dentro para fora, que secundariza, 

nesse ato, a importância dos objetos de conhecimento e dos outros 

homens que, à sua volta, já se constituíram na forma da sociedade 

que os produziu”. 
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2. Revisitando a Obra de Paulo Freire 

Partindo desse entendimento, vou ao encontro de Freire 

(1996, p.91-126) quando esse autor em uma de suas obras, a Pedagogia 

da Autonomia, faz uma reflexão sobre a formação docente e a prática 

educativa em favor da autonomia dos educandos. Serão abordadas, a 

seguir, algumas das teses nas quais o autor trata de questões como: o 

ensino dos conteúdos, o papel do professor e o papel do aluno como sujeito da 

produção de sua inteligência e a importância da escuta no ato de ensinar. Es-

sas são algumas das dimensões referenciadas em sua obra e que vêm 

sendo confundidas por aqueles enunciados, os quais foram mencio-

nados acima, cuja imprecisão de certas formulações são bastante cor-

riqueiras em diversas produções na área educacional. Sem uma pro-

funda compreensão em contribuir para o pensamento e para a prática 

pedagógica, em vez de promover a autonomia, o diálogo mediatiza-

dor e, portanto, libertador dos sujeitos, como pretende Freire, acabam 

na ausência de uma profunda reflexão, promovendo a exclusão destes 

sujeitos.  

Passo, agora, a partir de alguns fragmentos de sua obra, a 

considerar o que de fato Freire afirma. Para ele, o professor não pode 

duvidar, em nenhum momento sequer durante sua prática educativo-

crítica, de que a educação como experiência especificamente humana 

é uma forma de intervenção no mundo. “Intervenção que além do co-

nhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos im-

plica tanto um esforço de reprodução da ideologia dominante quanto 

o seu desmascaramento” (FREIRE, 1996, p.98, grifo nosso) 

Ele exclama que não é possível o professor ensinar o que não 

sabe, portanto, não pode ajudar o educando a superar sua ignorância 

se não superar permanentemente a sua. Para o autor, a prática do-

cente coloca ao professor a possibilidade de que ele deve estimular 

por meio de perguntas várias e que, para tanto, precisa se preparar ao 

máximo para, de outro, não ter que afirmar o que não sabe. 

Freire chama a atenção para a presença do professor como 

uma presença em si política e, sendo política, não pode passar desper-

cebida dos alunos na classe e na escola. Além disso, alerta que o pro-

fessor não pode ser professor sem se achar capacitado para ensinar 

certo e bem os conteúdos de sua disciplina. Assim como, também, por ou-
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tro lado, ele não pode reduzir sua prática docente ao puro ensino da-

queles, os conteúdos e explica que tão importante quanto o ensino dos 

conteúdos, é seu testemunho ético ao ensiná-los, a decência com que o 

faz.  

O autor fala-nos da importância da preparação científica reve-

lada sem arrogância, com humildade. Esse é um dos aspectos em que 

a mediação está muito presente, embora Freire não trate dessa cate-

goria na sua metodologia de ensino e de aprendizagem. Aqui ele fala 

da preparação do professor, seu refinamento para a curiosidade do 

aluno, que deve trabalhar com sua ajuda, com vistas a que produza sua 

inteligência do objeto ou do conteúdo de que fala o professor. Seu papel como 

professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o de se esforçar 

para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo 

para que o aluno o fixe. Mas, fundamentalmente, falar com clareza 

sobre o objeto, iniciar o aluno a fim de que ele, com os materiais que 

o professor ofereça, produza a compreensão do objeto em lugar de 

recebê-la na íntegra. Nesse ponto, estão presentes as três espécies de 

mediação constitutivas da psicologia10:  a consciência (ou atividade 

mental), a socialidade (ou cooperação social) e os instrumentos (ou 

tecnologia). Indubitavelmente, do ponto de vista freireano, os ele-

mentos implicados na aprendizagem - conteúdo e professor não são 

revogados; pelo contrário, o que ele propõe é um ensino e um conteúdo 

que promovam uma compreensão mais crítica da situação de opressão e exclu-

são. Embora alerte que esta, por si só, não muda nada. Ao desvelá-la, 

só será possível sua superação quando houver um engajamento na 

luta política pela transformação das condições concretas em que se dá 

a opressão e a exploração.  

A tomada de consciência da realidade, então, deve estar arti-

culada com a práxis, isto é, com o processo de ação-reflexão-ação. E 

é o diálogo que está na centralidade da ação pedagógica, e esse tem na lingua-

gem papel material mediador, pela qual se ampliam ao infinito as possi-

bilidades de relações interlocutivas. Freire defende uma educação de-

mocrática e dialógica, que respeite a cultura e a história de vida dos 

                                                           
10  Essas espécies de mediações foram postuladas por Ratner (1995, p.14-18) e serão 
analisadas nesse trabalho quando abordaremos as dimensões da categoria mediação 
base teórico-metodológica. 
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educandos, na qual educadores e educandos, conjuntamente, (re) sig-

nifiquem a realidade histórica que os cerca, discutindo-a criticamente, 

sem desvincular os conteúdos da vida cotidiana. O que não significa 

ficar no limite dessa cultura ou desse cotidiano. Mas “é respeito ja-

mais negado ao educando, pois, no seu saber de ‘experiência feito’ que 

busco superar com ele”. (FREIRE, 1996, p.103, grifo nosso). 

Nessa linha de raciocínio, toma-se a fala de alguns educado-

res que difundem a seguinte narrativa: o professor da EJA não deve ensi-

nar, ele deve fazer mediações. Ao enunciá-la, formulam uma proposta de 

educação de jovens e adultos cujo ponto central é a supressão do ana-

cronismo e do autoritarismo daquilo que se convencionou chamar de 

“ensino tradicional”. Referindo-se, nesse caso, ao termo designativo 

do autoritarismo e do exercício da transmissão do conhecimento. E o 

fazem justificando as equivalências ora apresentadas na representa-

ção “ensino tradicional”, principalmente, pelos escritos de Paulo 

Freire, como fonte de força dessa representação.  

Freire utiliza o termo mediação em sua obra, porém não 

aborda essa categoria para fundamentar o seu pensamento, mas no 

livro a Pedagogia do Oprimido, Freire (1981) ele expõe a sua proposta 

metodológica para a alfabetização de adultos, a mediação está pre-

sente, por exemplo, no uso das palavras geradoras e as imagens que 

são associadas a elas. O aluno se alfabetiza quando se apropria do 

universal, por meio da particularidade que as palavras revelam e esta 

particularidade, ao se relacionar com o singular de cada um dos alu-

nos, configura-se. Logo, a relação entre o universal e o singular nessa 

obra de Freire não é direta, ela compreende a mediação propiciada 

pelas palavras geradoras. Evidentemente, há uma relação de en-

sino/aprendizagem entre sujeitos sociais, relação essa na qual o edu-

cador/professor e aluno/aprendiz se identificam com sujeitos de uma 

dada relação humana, mas se distinguem como polos dessa mesma 

relação. Como afirma Klein (1996),  

o ensino e a aprendizagem não guardam identidade; um não é 

mero reflexo do outro; o aprendido não é, mecanicamente, o en-

sinado, na sua forma pura. Contudo, ensino e aprendizagem estão 

em relação, constituem uma relação necessariamente articulada 

(KLEIN, 1996, p.121). 



100 anos com Paulo Freire 

54 

 

Nesse sentido, defende-se que o processo de conhecimento 

também comporta uma dimensão de transmissão, tanto quanto de 

construção desse conhecimento. Nas palavras de Klein (1996, p.121), 

“o aprendiz pode não aprender exatamente o que foi ensinado e como 

foi ensinado, mas, evidentemente, o que aprendeu foi aprendido a 

partir do que foi ensinado”. 

O que parece é que a questão do processo de ensino/apren-

dizagem e mediação, da forma como está sendo colocada para a EJA 

e, sobretudo, pela forma como vem sendo, equivocadamente, vincu-

lada ao pensamento de Freire, não está suficientemente clara. Nesse 

sentido, entende-se que é preciso devolver à expressão ensino e medi-

ação a amplitude que lhes cabe. Tomá-las enquanto designativas das 

mais diversas situações de exercício e transmissão das produções hu-

manas. Enquanto práxis, desenvolvidas com finalidades. No que se 

refere à mediação, os educadores da EJA, ao defenderem-na, ou em 

substituição ao ensino ou quando admitem a necessidade de media-

ção na relação entre o ensino e a aprendizagem, geralmente conside-

ram que ela ocorre no vínculo que se estabelece entre o professor e o 

aluno e não na ligação entre esses termos. 

Pelo exposto, na perspectiva que aqui se defende, ensinar e 

aprender estão em relação necessariamente articuladas e é a mediação 

o termo de ligação entre os dois termos, que preserva os dois polos e, 

ao mesmo tempo, provoca mudanças tanto em um polo quanto no 

outro. Nosso educador pernambucano vai afirmar que 

ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente crí-

tico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o em-

penho igualmente crítico do aluno ir entrando como sujeito em 

aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor deve defla-

gar (FREIRE, 1996, p.119, grifo nosso). 

É nesse sentido que Freire nos diz que ensinar não é transferir 

a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de 

que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comuni-

car o inteligido. É assim que se impõe ao professor escutar o aluno 

em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. 

E ao escutá-lo, aprender a falar com ele. No sentido aqui discutido, 

escutar significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito 
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que escuta para a abertura da fala do outro, ao gesto do outro, às di-

ferenças do outro. Mas, alerta Freire, não quer dizer, evidentemente, 

que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao que o ou-

tro fala, ou seja, a verdadeira escuta não diminui no professor em 

nada a sua capacidade de exercer o direito de discordar, de se opor, 

de se posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que ele se prepara 

para melhor se colocar do ponto de vista das ideias.  

  Ressalta-se, pois, nessas ideias de Freire, que o professor não 

é aquele sujeito que tudo aceita, bem como o processo de ensino e 

aprendizagem não é algo em que tudo cabe, um laissez faire, como 

querem os educadores da EJA, ao se utilizarem, em meu entendi-

mento, equivocadamente do pensamento desse autor/educador bra-

sileiro. Sua obra compreende, sim, no exercício da docência, os ele-

mentos implicados na aprendizagem: a existência de um personagem 

a que se acostumou chamar de professor, o ensino e os conteúdos. 

Como, expressivamente, se vê na seguinte afirmação: 

É preciso, por outro lado, e sobretudo, que o educando vá assu-

mindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do 

mundo e não apenas o de recebedor. (...) ao ensinar-lhe certo conte-

údo, desafiá-lo a que se vá percebendo na e pela própria prática, sujeito 

capaz de saber. Todo ensino de conteúdo demanda de quem se acha 

na posição de aprendiz que, a partir de certo momento, assu-

mindo a autoria também do conhecimento do objeto. O professor 

autoritário, que recusa escutar os alunos, se fecha a esta aventura 

criadora. Nega a si mesmo a participação neste momento de bo-

niteza singular: o da afirmação do educando como sujeito de co-

nhecimento. É por isso que o ensino dos conteúdos, criticamente reali-

zado, envolve a abertura total do professor, a tentativa legítima do 

educando para tomar em suas mãos a responsabilidade de sujeito 

que conhece. (...) É nesse sentido que pode afirmar que não se 

pode separar a prática de teoria, pensamento de ação, linguagem 

de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos de chamamento 

ao educando para que se vá fazendo sujeito do processo de 

aprendê-los. (...) Ensinando matemática que ensino também 

como aprender e como ensinar, como exercer a curiosidade epis-

temológica indispensável à produção do conhecimento. Ele pre-

cisa se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira re-

lação de comunicação entre em mim (FREIRE, 1996, p. 124-125, 

grifo nosso). 
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Essa abordagem nos obriga a esclarecer que não há, nunca 

houve nem poderá haver educação sem conteúdo e, além disso, que 

o ensino de conteúdo não exclui o desvendamento da realidade. Am-

bos fazem parte do mesmo ato de ensinar e se complementam. Simul-

taneamente, ensinar para Freire (1996, p. 53) não é o ensino do objeto 

por si mesmo, ou melhor, não se ensina a votar indo apenas às urnas, 

não se ensina ecologia fazendo ativismo, mas reconhecendo o objeto 

cognoscível e sua razão de ser. 

Assim, conhecer, na teoria freireana, é uma aventura pessoal 

num contexto social. A noção da construção do conhecimento de 

Freire tem como ponto de partida as necessidades populares, o conhe-

cimento científico como ponto de chegada. Ele aponta o conheci-

mento como produto das relações entre os seres humanos e destes 

com o mundo. Os seres humanos devem buscar respostas para os de-

safios encontrados nestas relações. Para isso, devem reconhecer a 

questão, compreendê-la e imaginar formas de respondê-la adequada-

mente. Daí outras questões se colocam e novos desafios aparecem. É 

nesse sentido que se constitui o conhecimento, ou seja, a partir das 

necessidades humanas. O autor aponta também o conhecimento re-

lacional e nos diz que 

o envolvimento necessário da curiosidade humana gera, indiscu-

tivelmente, achados que, no fundo, são ora objetos cognoscíveis 

em processo de desvelamento, ora o próprio processo relacional, 

que abre possibilidades aos sujeitos da relação da produção de in-

ter-conhecimentos. O conhecimento relacional, no fundo, inter-

relacional, “molhado” de intuições, adivinhações, desejos, aspi-

rações, dúvidas, medo a que não falta, porém, razão também, tem 

qualidade diferente do conhecimento que se tem do objeto apre-

endido na sua substantividade pelo esforço da curiosidade episte-

mológica. Estou convencido, porém, de que a finalidade diferente 

deste conhecimento chamado relacional, em face, por exemplo, 

do que posso ter da mesa em que escrevo e de suas relações com 

objetos que compõem minha sala de trabalho com que e em que 

me ligo com as coisas, as pessoas, em que escrevo, leio, falo não 

lhe nega o status de conhecimento (FREIRE, 2001, p. 53). 

É, também, nesse sentido que Freire fala do respeito à leitura 

de mundo do educando, sinalizando que respeitá-la significa tomá-la 

como ponto de partida para a compreensão do papel da curiosidade, 
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de modo geral, e da humanidade, de modo especial, como um dos im-

pulsos fundantes da produção do conhecimento. O autor afirma que 

[...] é preciso que ao respeitar a leitura de mundo do educando para 

ir mais além dela, o educador deixe claro que a curiosidade fun-

damental à inteligibilidade do mundo é histórica e se dá na história, 

se aperfeiçoa, muda qualitativamente, se faz metodicamente rigorosa. 

[...] A leitura de mundo revela, evidentemente, a inteligência do 

mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. Revela 

também o trabalho individual de cada sujeito no próprio processo 

de assimilação da inteligência do mundo (FREIRE, 1996, p.122, 

grifo nosso). 

Por isso, saber escutar, nessa perspectiva, não significa con-

cordar com a leitura de mundo do aluno, ou mesmo a ela se acomo-

dar, assumindo-a como sua. Nesse sentindo, não é também um jogo 

tático com que o educador procura tornar-se simpático ao educando. 

A maneira correta que tem o educador para com o educando e não 

sobre ele, tentar a superação de uma maneira mais ingênua por outra 

mais crítica de inteligir o mundo é mostrar ao educando que o uso 

ingênuo da curiosidade altera a sua capacidade de achar e gerar obs-

táculos à exatidão do achado. (FREIRE, 1996, p.122). 

Quanto à questão pertinente à cultura do aluno, o que Freire 

(2001, p.78) propõe é uma educação que se inicia de uma discussão 

da compreensão do fenômeno cultural, na qual o educando poderia 

saber que cultura é o resultado da intervenção que o homem e a mu-

lher fazem no mundo e, o que é mais importante, que todos, mesmo 

os excluídos, possam fazer cultura e mudar o mundo da cultura, que 

também é o mundo do social, da política e da economia. O que se 

deseja combater é o determinismo, a ideologia fatalista, segundo a 

qual Deus ou o destino são os responsáveis pela péssima vida do ex-

plorado, contrariamente, demonstrando que são as relações de pro-

dução que explicam sua vida. 

Por isso, para Freire (2001, p.182), a educação deve ser radi-

cal, no sentido defendido por Marx, quer dizer, ser radical é ir à raiz 

das coisas. Isso significa que não devemos escamotear a realidade ou 

simplesmente dizer que está sendo assim porque vivemos sob uma 

ética do mercado que desumaniza as pessoas e as forçam a oprimir e 
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explorar. Ao contrário, ir à raiz das coisas é desvelar, com uma pos-

tura teórica, técnica, política e ética, os nexos dos problemas do sis-

tema socioeconômico capitalista. 

Nessa perspectiva, a educação, mesmo possuindo limites, 

pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, na medida em 

que denuncia e anuncia os processos de opressão e exclusão, desper-

tando os jovens e os adultos para a necessária transformação social. 

No entanto, para tanto, a compreensão é que os princípios e os pro-

cedimentos próprios da EJA não podem ser travestidos de uma apa-

rente criticidade, de um caráter pretensamente revolucionário. Se o 

seu compromisso é com a mudança social, esses princípios não po-

dem distanciar-se da própria matriz teórica que afirmam tomar como 

direção, ou mesmo não pode haver distorções que, como se pode ver 

na análise empreendida acima, e que parece ter origem na distância 

entre o referencial teórico que informa a elaboração desses princípios 

e a massa do professorado da EJA. A superação desses percalços de-

manda um compromisso com a radicalidade, tal como apontada por 

Freire (2001, p. 182) e como a define Marx (1977), 

a força material deve ser dominada pela força material, mas a te-

oria transforma-se, ela também, em força material quando penetra 

nas massas. A teoria é capaz de penetrar nas massas desde que 

faça demonstrações ad hominem e faz demonstrações ad homi-

nem quando se torna radical. Ser radical é agarrar as coisas pela 

raiz e a raiz do homem é o próprio homem. (MARX, 1977, p. 09). 

Ao assumir tal pressuposto, intentou-se desenvolver essa aná-

lise à luz de uma compreensão histórica dos fatos humanos como lu-

gar em que se analisa a realidade objetiva, na qual se identifica o eixo 

de investigação que orientou o encaminhamento de pesquisa teórica 

e empírica, qual seja a base teórico-metodológica da categoria medi-

ação e as dimensões mediadoras que fundamentam e determinam as 

práticas pedagógicas da EJA.  

3. À Guisa da Conclusão  

Socializar, neste artigo, alguns caminhos que se vêm percor-

rendo em processos de formação e investigação nos faz refletir sobre 

a importância de se ir à “raiz das coisas”, ou seja, às categorias fun-

dantes do fenômeno. A análise empreendida no adentramento da prá-

xis permitiu-nos apontar nossas preocupações com a proliferação de 
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narrativas e publicações que se apresentam como sendo o pensamento 

de Paulo Freire e que, no entanto, tem tomado de forma superficial a 

sua obra, como também a percepção de problemas reais da sociedade 

e; portanto, da educação. O que, com frequência, se tem constituído 

em um lastro da ausência de uma reflexão mais profunda sobre a re-

flexão desse pensador. 

É importante ressaltar que não se está afirmando que não 

existe, dentre os professores, educadores e pesquisadores em educa-

ção de jovens e adultos no Brasil, um esforço de estudar Paulo Freire 

e sua grandiosa obra de forma aprofundada e que, por sua vez, exis-

tem práticas pedagógicas de excelência quando o assunto são as me-

diações nas práticas pedagógicas na EJA11 e sua vinculação com o 

pensamento de Freire. Sem dúvida, esse esforço existe e há produções 

expressivamente significativas nesse campo de investigação, mas 

alerta-se para a necessidade premente de estudos sobre a contribuição 

da obra desse importante autor nos cursos de formação inicial e con-

tinuada de professores da EJA, bem como de mais estudos sobre a 

categoria mediação na prática pedagógica dessa modalidade de en-

sino. 

Acompanhando os atores, professores e alunos em seus con-

textos, bem como ressaltando as questões da mediação no processo 

de ensino e aprendizagem e das relações que envolvem a mediação 

como categoria fundante do processo educativo, vê-se aprofundando 

a qualificação teórica acerca da mediação na prática pedagógica da 

EJA como uma necessidade de compreendê-la em seus desdobramen-

tos para interpretá-las nos processos investigativos e na prática peda-

gógica da EJA. Isso ocorre na medida em que essa categoria articu-

lada à formação e à prática docente na EJA desvelam-se totalidades 

que estão em íntima e interdependente relação em múltiplas conexões 

e contextos diferenciados. 

Intentou-se com este estudo desvelar algumas diretrizes de 

reflexão e ação que contribuam para auxiliar os professores da EJA a 

estabelecerem com mais solidez suas abordagens teórico-metodológi-

cas, bem como subsidiarem mais conscientemente a política para sua 

                                                           
11 Sobre o assunto ver investigação de Losso (2012) e Sanceverino (2019) 
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práxis. Outrossim, o trabalho investigativo leva a perceber que, sem a 

compreensão da constituição da realidade concreta do ser social na 

sua totalidade e como ele se articula nesse contexto, é impossível en-

tender as mediações. 

Nesse processo, a mediação é categoria pedagógica fundante, 

revelada e compreendida nas várias totalidades, a partir das posições 

e das relações que os professores e os alunos constroem nas suas prá-

ticas. Não há como determinar fórmulas, ou estabelecer conexões 

para a ocorrência dessa ou daquela ação. O caminho que se vem per-

correndo é o encontro com reflexões e reconstruções extremamente 

necessárias; pois, a partir dessa jornada, a compreensão de mediação, 

no mínimo, não poderá mais correr o risco de enveredar pelo viés de 

uma compreensão reducionista desta categoria.  

Esses reducionismos precisam ser combatidos cada vez mais 

na formação dos profissionais da educação, profissionais dos quais se 

exige um aprofundamento teórico-metodológico continuado que lhes 

permita superar equívocos e consolidar conquistas, na perspectiva de 

possibilitar o acesso dos sujeitos ao que há de mais desenvolvido num 

determinado momento histórico, em termos de suas produções soci-

oculturais. Com efeito, corroborar com a apropriação, por esses sujei-

tos, daquilo que define o grau máximo que pode alcançar o desenvol-

vimento dos indivíduos numa dada sociedade. Pode-se perceber que, 

sem a compreensão da constituição da realidade concreta do ser so-

cial na sua totalidade e como ele se articula nesse contexto, é impos-

sível entender as mediações. 
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A PEDAGOGIA, AS CIÊNCIAS E AS ARTES:  

FUNDAMENTOS IMBRICADOS 

 
 Adriano S. Nogueira e Taveira12 

 

 

Introdução 

Posso compreender a Pedagogia como ciência teórica e, 

neste caso, a ciência me serve como instrumento de compreensão sis-

temática. Por ela, Pedagogia, posso perguntar: Por quê? E como? As 

Pessoas são aquilo que são? Como vieram a ser aquilo que estão 

sendo? Ciência teórica explica conforme uma certa postura. Quais se-

riam as bases desta postura?  

Seriam: 1) o Ser Humano se educa, forma-se numa autode-

terminação que lhe é própria. 2) educa-se e se forma observando e 

analisando a si mesmo, ao meio ambiente e à sociedade. 3) educar é 

desenvolver-se mediante reflexão sobre sua capacidade de observar e 

analisar; reflexão seria fazer o movimento de voltar-se sobre si mesmo 

e sobre suas relações; (e, que bom lembrar: reflexão é um “quefazer”).  

4)  assim esse ser cria critérios (medidas) de convivência consigo 

mesmo, convivência com o meio ambiente e com a sociedade. Seriam 

parâmetros culturais que... 5) o amadurecem na medida em que apri-

mora (sistematiza) sua capacidade de formação cada dia mais cria-

tiva, mais complexa porque mais relacional. 

Também posso compreender à Pedagogia como uma ciência 

prática. Ela contribui engendrando interações e relacionamentos que 

encaminham e respondem a perguntas (ou curiosidades) e assim cons-

trói conhecimento. É importante não esquecer: todo conhecimento é 

construção e é memória de transformações do ser humano.  Na forma 

como a cultura ocidental pensou e se expandiu a ciência prática dida-

tiza à busca (curiosidade) de conhecimento. Como pensou? Didatiza 

                                                           
12 Esse texto é capítulo de um livro, que foi editado em 1993 (primeira edição), pela 
editora Vozes, Petrópolis. O nome do livro era: Contribuições da interdisciplinaridade 
para a Educação, para as Ciências, para o trabalho sindical. 
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como? Através de interações várias:  interação Professora-Estudante, 

interação Estudante-Estudante, interação da Professora e do Estu-

dante com sua formação e conhecimento prévios, interações da Pro-

fessora e do Estudante com o material didático (escolar, como um 

livro ou extra-escola, como o google ou a rua), e interações com a 

sociedade. A cultura ocidental “bolou” uma forma de escolarizar em 

espaço-tempo delimitados. 

Um breve glossário, para expor e situar alguns termos até 

aqui utilizados. O termo ciência deriva de “scientia”, no latim antigo 

associado a “scio “ que queria dizer: “sei “ e podia correlacionar-se 

com “cio ”, que é quando se está pronto para fertilizar-se a partir de 

interações determinadas. Quem organiza e sistematiza sua capaci-

dade de conhecer procede com “scientia”. O termo “teórico“ deriva de 

“theorein”, do grego. Significaria contemplação que ocorre através de 

um certo distanciamento. “Theorein“ é quando a contemplação (do 

olhar calculista) torna-se observação sistemática.  

Através de teoria e ciência o ser humano se desenvolve. Esse 

termo – desenvolve -  significaria envolvimento que se desenvolveu.  

Distanciou. Contemplando, analisando e inferindo o ser humano re-

flexiona, flexiona-se, volta-se sobre realidades contempladas, percebe 

novidades dentro desta realidade. 

“Prática”, um adjetivo predicado de ciência.  Associa-se a 

“práxis”, a contemplação aplicada, as ações que ocorrem através de 

opção deliberada. Requer (.i.) a ação refletida com e como ética.  

Toda ação humana tem valor, pode buscar equilíbrio e equidade na 

diferença e assim praticar justiça por meio da política. (.ii.) requer a 

ação refletida sistematicamente, com e como lógica; ocorre sob me-

dida e cálculo conforme padrões de simetria, proporção, equivalên-

cias previamente estabelecidas. Seria um modo consensual coletivo 

para lidar com a tensão e o desequilíbrio por meio de critérios, mode-

los e metodologias. 

“Didática” deriva de didaké.  Poderia ser o aprendizado das 

virtudes. Compreender à didática requer duas considerações:   

i) virtude é o uso-expressão em sociedade do talento (poten-

cial) humano.  Em toda sociedade há critérios e medidas para o bom 

uso desses talentos; este critério (medida) é tanto mais democrático 

quanto mais for transparente, isto é, será de uso e usufruto público. 



100 anos com Paulo Freire 

65 

 

Esta primeira dimensão da didática os gregos denominavam “didak-

tykos”, que significava instrutivo. Seria do domínio das técnicas, me-

diante as quais o conhecimento (ao ser construído) se deixa viabilizar 

pelas mediações instrumentais e, por aí, vai “bolando” os métodos.  

ii) considerando que cada grupo ou sociedade valoriza certas 

virtudes e desaprova outras o exercício da didática requer “di-

daskalykos” a habilidade de reconhecer que virtudes não são inatas ao 

indivíduo mas sim são próprias às interações sociais.  Esta compreen-

são seria de domínio mais ético-pedagógico, lida com interações con-

flitivas entre diferentes opções. É aprendizagem de democracia. 

 Há alguns pressupostos implícitos neste raciocínio. Seria 

oportuno explicitá-los.  

O primeiro pressuposto é que a ciência é postura teórica e 

prática.  Por isso, é importante não separar e não confundir às duas. 

Ciência é modo (linguagens) de compreensão/explicação da vida; 

cada objeto, cada situação e cada fenômeno pode ser conhecido em 

profundidade, premeditada ou progressiva, quando compreendemos 

as significações possíveis, mediante enunciados possíveis. Em cada 

conhecimento compreendemos como memória os processos que o 

constituiu.  

Um segundo pressuposto: na Pedagogia, como já disse, um 

objeto de investigação é o porquê? e o como?  o ser humano se trans-

forma através de sua formação. “Trans-formar-se”, assim, é um ato 

de formar consciência dentro da própria capacidade de conhecer. É 

um garimpo, é como o trabalho de um garimpeiro: o objeto de inves-

tigação observa, analisa como? E por quê? Indivíduos se transformam 

em sujeitos na medida em que conhecem.   

Sob o ponto de vista destes pressupostos o ser humano pre-

cisa:  1) deliberar objetivamente algumas opções. Em seguida, 2) pre-

cisa tornar explícitos os critérios e referências; ou seja, a objetividade 

tem, sempre, um “rabo-preso” com as interações subjetivas que a 

constituem. Isso ajuda no 3) uso democrático da herança cultural da 

espécie, que é pública. Não pertence a uma instituição, nem mesmo 

à escola, nem pertence às preferencias de uma classe social.  

Este segundo pressuposto considera a investigação, ela hu-

maniza e desenvolve. Não considera conhecimento apenas como 

conjunto de conteúdos. Não. Conhecimento é conjunto de processos 
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e interações. E a Pedagogia os dimensiona em usos coletivos que 

ocorrem: De que forma?  Onde? Ocorrem no trabalho com a escola 

pública, no uso compartilhado de habilidades e conhecimentos que 

não se restringem à performance individual de cada Pessoa; considera 

que esta tem como referência a capacidade e a necessidade de intera-

gir.  Isto quer dizer:  todo conhecimento é pedagogicamente humani-

zador, ganha sentido (potencial) em cada Pessoa que vive como su-

jeito a sua individualidade, vivendo como cidadão o desenvolvimento 

da personalidade. É transformação permanente: indivíduos em sujei-

tos. 

O desenvolvimento não é um consenso simples. Há diferen-

tes opiniões, há diversas opções, há conflitantes prioridades entre gru-

pos (classes) sociais.  No que é que Pedagogia pode contribuir aí? Ela 

contribui com sucessivas reaproximações entre o ser humano (ser de 

relações) e suas obras (seu trabalho). Reaproximação quer dizer o 

que?  Quer dizer que o ser humano “se devolve” para si mesmo atra-

vés de um tratamento pedagógico da cultura… que é pública. 

Um terceiro pressuposto:  ciência não se restringe a um con-

junto de conhecimentos publicados em livros, editados em filmes ou 

digitalizados em nuvem.  Tudo isso é produto da ciência.  Ela é uma 

postura, com procedimentos éticos e técnicos (mencionados nos pres-

supostos anteriores:  1. deliberação objetiva, 2. explicitação de méto-

dos, 3. em formas democráticas de usufruto da herança (patrimônio)    

Um quarto pressuposto: a Pedagogia, entendida como conjunto de 

procedimentos antes mencionados, lida com individualidades. Não 

como se cada indivíduo fosse apenas um conjunto de habilidades e 

talentos que estariam inatas “dentro” dele.  Ou seja, ela não se res-

tringe àquela noção de individuo segundo a qual cada pessoa é um 

conjunto de habilidades inatas que interage a partir de uma essência 

humana. A Pedagogia lida com interações que cada indivíduo estabe-

lece consigo mesmo, com a professora, com outros indivíduos, com 

o material didático, com o ambiente, com a sociedade (aspectos da 

ciência prática). Ao lidar com processos de interagir - observar, calcu-

lar, fazer opções - a Pedagogia documenta (revela) aos seres humanos 

suas transformações.  Em termos pedagógico-escolares, documentar 

transformações quer dizer elaborar proposta curricular: no currículo 

educadores(as) e educandos(as) se reconhecem em sua capacidade de 
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aprender. Currículo seria um espaço-tempo em que se fazem monta-

gens/modelos/conceitos e estes são testados pelo desenvolvimento 

de alunos(as)/professores(as). É o que Paulo Freire denominou eta-

pas ou momentos de complexificação. 

Sucessivas propostas curriculares vão oferecendo aos(às) 

educadores(as) e educandos uma certa documentação de processos.  

E assim a cultura, antiga ou moderna, vai sendo posta, reposta e rein-

ventada a cada geração. Aprendizes, os educadores e educandos se 

formam sujeitos, fazendo com a cada tempo a cultura seja sempre 

atual. 

 As concepções e os pressupostos aqui expostos me permitem 

uma primeira “definição” sobre a atuação pedagógica. Esta é um ins-

trumental - teórico-prático - que permite construir formas de compre-

ensão das tradições culturais, atualizando-as em leituras e releituras 

de realidade. Esta atualização, a que Paulo Freire chamou de retota-

lização, se instaura em espaços e vivencias de entender e discutir a 

conduta moral/intelectual dos humanos face e dentro do desenvolvi-

mento social e ambiental de sua época.  

Pedagogia contribui para plantear e expor um desafio perma-

nente:   pode existir contradição entre o ser humano e seus trabalhos?  

Pode uma determinada sociedade socializar seres humanos mediante 

interações em que os trabalhos e as obras desumanizam (ao invés de 

desenvolver)?  Seriam raciocínios e procedimentos para a Pedagogia:  

pode ela formar seres humanos divorciados de seus gestos ou seres 

instruídos alienados de si, por descompreender-se nos frutos de seu 

suor?  Penso que é o desafio por excelência.  

Para lidar com essa qualidade de desafio o trabalho pedagó-

gico se vale das ciências humanas. Vale lembrar: desafiada nestes 

questionamentos a Pedagogia assume como ciências humanas a ma-

temática, a sociologia, a geografia, a biologia, a química, a antropo-

logia, a história... e assim por diante. As ciências são todas humanas 

na medida em que constituem através da educação, algum conheci-

mento em busca de retotalizar o real. Através delas os seres humanos 

modificam-se, conforme sua realidade processual. Estas concepções 

e procedimentos afirmam:  é importante nós, humanos, nos conside-

rarmos inteiros, integrais, com visão processual e sistêmica movendo-

nos a partir de desafios e desejos.  
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As ações pedagógicas com quais os seres humanos potencia-

lizam suas interações embasam-se nesta perspectiva processual e sis-

têmica. Quando, conforme o momento, o local e as idades, o esforço 

pedagógico vai em busca da objetividade. Esta busca vai detalhar sa-

beres conforme o momento, o local e as idades. É processo, fruto de 

articulação entre as ciências.  Pedagogia é a ciência daquilo que o ser 

humano opta por fazer consigo mesmo operando mediante coerência 

e congruência. Coerência: - coisa da ética, compreende harmonias 

e/ou desajustes entre os humanos nas interações entre prioridades 

conflitantes.  Congruência: - coisa da técnica, busca harmonia causal 

entre a descrição do objeto e sua finalidade social e ergonômica. Téc-

nicas e ética mutuamente se acionam pela política.  Cada personali-

dade forma-se assim técnica e eticamente.  Cada ser humano terá “o 

gosto” de querer-se personalidade vital, culta e saudável; em relação 

ao patrimônio e usufruto da herança e acervo cultural, cada ser hu-

mano tem o compromisso e o instrumental de usufruir objetiva, cole-

tiva e democraticamente.  A relação entre o que é “de gosto”  e o que 

é compromisso  nos dá a medida do desenvolvimento cultural. 

 

Reagindo sobre este texto... (Prof. Paulo Freire) 

Ouvindo-te, Adriano, gostaria de reagir sobre o teu texto de 

modo a provocar em ti e nos (as) teus (as) Leitores (as) certos apro-

fundamentos. Penso que tua reflexão “puxa” por uma maior funda-

mentação acerca da Pedagogia como trabalho científico. Colocando 

sob a forma de uma pergunta eu diria algo assim: qual seria a contribui-

ção da Pedagogia para o trabalho de conhecer cientificamente o mundo? 

Segundo minha forma de pensar a Pedagogia é uma reflexão 

crítica sobre os “quefazeres” humanos. A Pedagogia precisa das ciên-

cias e, através destas, acontece como reflexão crítica. Para melhor re-

alizar-se os “quefazeres” buscam a compreensão cientifica do mundo.  

Ainda segundo meu entendimento... uma ciência é um 

campo de conhecimentos e procedimentos que têm autonomia epis-

temológica. Tem também uma certa autonomia classificatória (taxo-

nômica) em seus procedimentos e na conceituação.  O que caracteriza 

uma ciência, então, é ela ter um jeito particular de ser: é autônoma 

embora relacionada com todas as ciências. Penso que a Pedagogia 

não tem essa autonomia epistemológica/taxonômica.  O jeito de ser 
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da Pedagogia é ela precisar das ciências ao constituir reflexão a partir   

dos “quefazeres” humanos.  E não apenas constituir reflexão pois isto 

faz a sociologia, a física, a história, a biologia, etc., mas sim a Peda-

gogia constitui reflexão dentro dos “quefazeres” humanos.  Em seus 

desdobramentos ela faz surgir a criticidade, que emerge junto com o 

conhecimento, é construída dentro deste e dentro dos “quefazeres”.  

Penso, ainda, que a Pedagogia está mais próxima de ser Arte, 

naquele sentido amplo com que teu texto a tratou: um conjunto de 

disposições técnicas, estéticas e éticas capazes de orientar uma ativi-

dade humana qualquer.  Sem ser propriamente uma das artes a Peda-

gogia está próxima à Arte.  Fazendo seu corpo com o corpus das ciên-

cias ela seria a Arte de fazer com que a curiosidade seja permanente 

e metódica.  

Na medida em que constitui a criticidade a Pedagogia é, para 

nós humanos, a melhor demonstração de que somos curiosos.  Ela 

seria a Arte que lida com o conhecimento de forma a não esquecer 

nem sufocar a indagação permanente.  

Por isso é crítica. Porque, como diz o teu texto, a Pedagogia 

contribui para “devolver” o ser humano para si mesmo. Esse reencon-

tro, essa espécie de devolução espelha para o ser humano sua forma 

de estar sendo no mundo. Pedagogicamente o ser humano conhece 

através das ciências e se reconhece como capacidade de aprimorar 

permanentemente à curiosidade. Penso que este seria um “gancho”   

da Pedagogia com as ciências.  Estas, autônomas e relacionadas, não 

dão conta por si só de manter a curiosidade humana. Sozinha, cada 

ciência tenderia a formar seres humano apenas especialistas; interli-

gadas apenas as ciências tenderiam a formar humanos com apenas 

um canal de interações, a abordagem científica.  As ciências, interli-

gadas, se servem da Pedagogia na medida em que lhe dão corpo. E 

assim, para qualquer conhecimento científico é fundamental esta pos-

sibilidade de manter nunca satisfeita a curiosidade humana.  Esta re-

quer as múltiplas dimensões: a ética, a estética e a técnica. Na sua 

inteireza o ser humano vai constituindo, juntos, o conhecimento e a 

crítica. 

Esta reflexão sobre o trabalho em Educação considera três 

dimensões: - 1.) a militância sindical, que busca à formação segundo 

uma postura progressista; 2.) pressupõe a formação permanente de 
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profissionais competentes... 3.) numa concepção segundo a qual o co-

nhecimento é inter-transdisciplinar. 

 

Adriano Nogueira - (AN) -  estes planteamentos iniciais que lhe co-

loco, Paulo, dizem respeito ao rumo e também às Pessoas com quem 

esta nossa fala-reflexão irá interagir.  Fomos convidados a conversar-

refletir com Professores(as).  Convidados por quem? Por um sindicato 

de professores, a APP paranaense. A partir de enfoques e prioridades 

sugeridos por este sindicato iremos refletir-conversar, na forma pecu-

liar a Paulo Freire, buscando que a formação seja:  

a) conversada  com profissionais que trabalham na rede.  Vai-se, por-

tanto, abordar aprofundamentos básicos em torno ao que é formação 

de profissionais competentes. 

b) conversada com professores(as) que atuam sob a ótica de um orga-

nismo colegiado multiprofissional, o sindicato;  pressupõe-se aqui 

aquela que seria uma postura progressista. O que é isso? 

c)  conversada pressupondo à formação permanente dentro e a partir 

da militância, ou do envolvimento refletido. Vai-se provocar reflexões 

em torno à inter-transdisciplinaridade como procedimento para cons-

truir conhecimento científico.  

 Tomei alguns parágrafos escritos por ti no livro Cartas a Cris-

tina, editora Paz e Terra;  a certa altura o livro diz: 

“nossa preocupação deve ser com melhorar a democracia e não 

apedrejá-la, como se ela fosse a razão de ser de uma certa falta de 

vergonha que anda por aí. O que devemos fazer é aperfeiçoar as 

instituições, diminuindo facilidades que ajudam às práticas antié-

ticas. (...) 

Parece-me que uma das exigências da pós-modernidade é não es-

tarmos demasiado certos de nossas certezas, ao contrário do exa-

gero de certezas em que se constituiu a modernidade. (...) o diá-

logo entre posturas diferentes se impõe e assim poderemos con-

tradizer, com possibilidades de vitória, os nossos antagônicos. O 

que não podemos fazer é transformar divergências adjetivas em 

divergências substantivas; isto é, entre possíveis aliados de es-

querda não podemos promover desacordos que sejam obstáculo 

intransponível, mas, sim, devemos aprofundar o diálogo. 

Por aí vou provocando Paulo. Uma das inferências a partir 

daí é a reflexão sobre fazer alianças  isto é, trabalhar/atuar junto a 
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grupos (ou partidos) que se definem duma forma que não é exata-

mente a mesma como nós nos definimos perante certas prioridades.  

Arrisco-me a interpretar e, a partir do que tu escreveste, eu 

digo:  o grupo (ou partido) em que estou atuando vai fazendo alianças 

para administrar situações. Ao fazer alianças, na verdade o que faze 

é escolher alguns entre os diferentes para discutirmos e “brigar” jun-

tos; através desse “brigar” juntos vai administrar uma escola, um sin-

dicato, uma cidade, etc.  Em grupo, escolhe aqueles com quem é pos-

sível “brigar com”.  Esta seria uma forma de dialogar aprimorando às 

diferenças na medida em que se realiza uma boa administração. Não 

se trata de “brigar pelo” poder; nem se trata de “brigar” para puxar o 

tapete daquele com quem fizemos alianças. Trata-se de dialogo para 

aprimorar às diferenças.  

Diferente disso é a postura de “brigar contra”.  Não fazemos 

aliança e nem “brigamos junto com” a direita. Porque contra a direita 

temos diferenças que são substantivamente obstáculo intransponível. 

Um trabalhador sindicalizado vive esse desafio... 

 

Paulo Freire – (PF) – A partir de tuas colocações, Adriano, penso que 

há pactos que são necessários. Por exemplo, os trabalhadores neces-

sariamente farão pactos com alguns setores dominantes. Seriam pac-

tos feitos de modo a garantir mais expressão, podendo “brigar me-

lhor”. Por que é que esses pactos existem?  Exatamente existem por-

que, nesse sistema que está aí, é impossível diálogo entre classe traba-

lhadora e dominantes. O diálogo é impossível e ao mesmo tempo é 

necessário manifestar-se nos espaços de administrar o que é público:  

aí, então, faz-se pacto.  Este adia confrontos fundamentais e permite 

demarcar posição para, em momento próximo, retomar o confronto. 

Outra coisa é o diálogo, que acontece entre iguais. Grupos (partidos) 

de esquerda podem decidir dialogar, não para que um possa converter 

ao outro mas, talvez como disseste antes, para que haja diálogos de 

tipo “brigar com” e assim aprimorar posições diferentes.   Partir deste 

tipo de diálogo cada grupo (ou partido) de esquerda aprende a brigar 

melhor contra seus antagônicos e assim os pactos necessários irão 

ocorrer cada vez mais propícios à esquerda, pois esta se aprimora.  
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AN -  permita-me, Paulo, breve comentário sobre termo que herda-

mos lá dos Gregos antigos. Dia–Logos. Logos, de forma abrangente, 

teria três dimensões:  logos era aplicável ao “ser” isto é, à subjetividade 

capaz de existência e autodeterminação; logos era aplicável ao “di-

zer”, isto é, a significação discursiva que se constitui através do “di-

zer”; e por fim ou por conseqüência   logos significaria a interação, 

aquilo através de que Pessoas se compreendiam como “coisa da po-

lis”, a cidade.    Utilizando um termo familiar a ti, Paulo, logos seria a 

“palavra Mundo”.  Palavra é coisa de mundo, e mundo é o que é 

porque com ele somos, a ele pronunciamos e nele interagimos como 

cidadão.    

A concepção de diálogo com que tu vens trabalhando há tem-

pos tem essa abrangência de palavra Mundo. Quando subjetividades 

dialogam ou, então, quando grupos (ou partidos) dialogam o que eles 

fazem é  –mutuamente, sempre—considerar um ao outro a palavra;  

isto é, consideram  a maneira de ser,  a forma de dizer o mundo e o 

dinamismo da interatividade.     

O prefixo “dia” que é acrescentado ao “logos” significa atra-

vés, por meio de. Dialogando, cada um dos dialogantes avança através 

de convivência e mutualidade entre palavras mundo diferentes (e não 

antagônicas).  

 

PF – em seguida Adriano, e complementando isso aí, eu diria que 

uma das razões pela qual necessariamente trabalhamos de forma in-

ter-transdisciplinar é a própria busca da objetividade, busca reflexiva 

em direção à totalidade do real. Neste sentido, eu diria que a inter-

transdisciplinaridade se impõe à subjetividade que reflete.  Não é o 

inverso.  Não é a subjetividade que inventou esse treco e batizou como 

inter-transdisciplinaridade.   Faço agora uma metáfora comparativa. 

Se a totalidade do real, enquanto totalidade, dissesse à subjetividade 

reflexionante algo assim:  tira o cavalinho da chuva se pretende me 

entender simplesmente através de um ângulo ou uma disciplina pois 

eu, enquanto totalidade, sou compreensível em retotalizações.  

 

AN – e por que retotalizações, Paulo? 

PF – tenho em vista o seguinte:  pode ser que a reflexão vá cindindo 

o real; fazer cisões quer dizer que através de parcialidades pode-se 



100 anos com Paulo Freire 

73 

 

trabalhar mais facilmente. Seria o processo analítico de cindir, anali-

sar para em seguida retotalizar.  E aí, continuando minha metáfora, 

o real diria algo assim:  se a apreensão de vocês, humanos, necessita 

primeiro cindir-me em partes a minha exigência, para ser compreen-

dida, é a retotalização.  Compreensão ocorre quando se vislumbra o 

todo, nas múltiplas relações que configuram o real integral.  Penso, 

Adriano, que as análises que fracionam o real (ao analisar) evoluem 

quando as diferentes cisões e disciplinas retotalizam àquilo que foi 

cindido.   

 

AN – Para continuidade da reflexão eu coloco algumas perguntas.  

Tu afirmas que a inteligência compreende a realidade quando - inici-

almente - se move por meio das particularidades de uma tendência 

(filosófico-político-partidária) ou se move pelas opções de um enfo-

que (a química, a matemática, a geografia, a história, etc). Pergunto: 

como seria o movimento pelo qual a reflexão supera à cisão das par-

ticularidades? Seria o movimento de ir além da própria palavra 

mundo, aprimorando - isto é, interagindo -  aprimorando a capaci-

dade de ser e dizer (o mundo) por meio de interações mais abarcativas 

ou, como dizes, retotalizantes?  O reverso da pergunta seria: se as 

ações humanas se limitarem a análises que não retotalizam elas se-

riam míopes? seriam ações não dialogantes, que confundem a totali-

dade do real com a compreensão parcial da própria tendência (ou re-

corte)? 

 

PF – Através da não retotalização não se alcança compreender à rea-

lidade como e enquanto dinamismos e interações... 

 

AN – Outra provocação, Paulo. Nesta prosa aqui estivemos de 

acordo quanto ao método analítico como uma necessidade no pro-

cesso de compreensão do real; talvez seja uma necessidade didática, 

facilitou e contribuiu com a história humana conforme a expansão-

colonização ocidental. Entretanto, como tu sabes, há etnias indígenas 

que procedem de outro modo, eles desnecessitam o caminho lógico-

analítico. Além destas etnias há populações descendentes de aymaras, 

quéchuas, incas, astecas e outras; há, ainda, populações de afro-ame-

ricanos cuja reflexividade opera com uma lógica mestiça (ou híbrida). 
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Minha pergunta busca saber como obter a rigorosidade do conheci-

mento retotalizante em meio a diferentes lógicas reflexivas.  

 

PF – Olhe, Adriano, eu estou convencido de que o rigor não se en-

contra no achado, não se encontra no produto final da reflexão mas, 

sim, o rigor encontra-se no processo.  Na aproximação que faço em 

direção ao mundo (ao objeto) existe o rigor.  Vejamos: esta aproxima-

ção, a que me refiro, conota um sujeito curioso que caminha rumo ao 

objeto. Este sujeito será mais rigoroso se buscar a eficiência ao longo 

do processo de acercamento.  

Assim procedendo, o que este curioso encontra? Primeiro ele 

encontra o próprio objeto.  Simultaneamente... e aqui, como tu eu 

recorro à Grécia, esse curioso encontra a razão de ser deste objeto.  

Esses “achados” do sujeito curioso não o autorizam a afirmar o se-

guinte: encontrei o mais certo ou o mais verdadeiro! É mais do que 

uma questão de humildade, penso eu. É questão de uma visão de 

mundo que, sabendo de outras lógicas possíveis, se instrumenta para 

dialogar; e, obviamente, dialogar implica em conviver com outros cri-

térios de rigor e eficácia cognitiva.  

 

AN – Talvez aquelas lógicas “outras” pudessem ser denominadas 

não-analíticas, ou não-aristotélicas. E me explico, Paulo, porque co-

loquei essa provocação. Atuamos junto com vários cientistas - por 

exemplo, o prof. E. Sebastiani da matemática - cuja pesquisa convive 

e trabalha com outras etnias. E, fruto de suas observações e reflexões 

etno-matemáticas, ele nos tem comentado o seguinte: quando um in-

dígena ainda não completamente “civilizado” equaciona uma dificul-

dade conforme sua reflexividade esta Pessoa é inter-transdisciplinar 

nas suas conclusões; isto é, o fruto do raciocínio dele é físico, é bioló-

gico, é geográfico, é astronômico, é histórico e assim por diante. É 

conhecimento muito próximo a realidades em que ele vive.  

 

PF – Pois veja Você, além da eficácia reflexiva nós podemos perceber 

aí mais uma evidência que o real, enquanto real, é totalidade inter-

transdisciplinar que é apreensível mediante retotalizações.  
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AN – E outra provocação Paulo.  Este modo de apreender realidades 

oferece a um Sindicato de Professoras - no caso desta reflexão a AP-

Psindicato, Paraná - oferece oportunidades de fazer melhores alianças 

dialógicas e, quando for o caso, estabelecer pactos menos ingênuos.  

Mais diálogo (entre as esquerdas) e menos ingenuidade (com a di-

reita) seria, então, contribuição do conhecimento integral da reali-

dade... 

 

PF – Creio que teremos sindicatos mais ágeis, mais “brigões” e menos 

chatos. Sindicatos cujo conhecimento é profundamente próximo à re-

alidade, capazes de formar profissionais mais politizados e competen-

tes.  Sindicatos que superam àquela antiga metáfora:  esquerda não é, 

de modo algum, apenas oposição ou estilingue que se opõe à direita 

que é, por sua vez, situação ou vidraça. 

Sobre essa questão da qualidade do conhecimento permita-

me retomar outros aspectos do mesmo livro que tu citaste, Cartas a 

Cristina.  O livro comenta momentos de cotidiano ao longo de uma 

vida e elabora - aqui e ali -  reflexões que decolam do cotidiano.  Ao 

refletir o texto toma uma certa distância do cotidiano e produz um 

confronto didático entre o senso comum cotidiano e uma certa refle-

xão distanciada.  O(a) leitor(a) é  envolvido neste tipo de reflexivi-

dade. Ela parte do cotidiano observado e constrói uma distância ao 

sair dele; quando retorna busca expor pontos de vista e opiniões com 

aquele rigor do processo (que te falei). Essa retotalização revitaliza 

profundamente o potencial crítico da teoria, enquanto ato teórico. 

Penso que essa qualidade de produção teórica aproxima profunda-

mente o(a) autor(a) de seus leitores(as).  Aproxima no sentido de con-

quistar. E não é conquistar para si, autor teórico, mas sim conquistar 

o(a) leitor(a) para – juntos - debruçar-se  em compreensões sobre a 

realidade.  A qualidade de conhecimento gerado nestas condições im-

pregna as ações de profunda vitalidade. É conhecimento objetivo e 

dialógico, capaz de aprimorar diferentes óticas de compreensão das 

esquerdas sobre si mesmas.  É conhecimento melhor “brigão” contra 

seus antagônicos, capaz de elasticidade competente nos pactos e é for-

mador de competência profissional numa transparência ética que a 

direita não sabe demonstrar que tem, se tem. 
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AN -  esse conjunto de características e essa qualidade de conheci-

mento seriam a marca da postura progressista?  E aqui eu retorno, 

Paulo, ao inicio desta nossa prosa. Retomo à afirmação que tu dis-

seste comentando o necessário aprimoramento da democracia atra-

vés, eu diria, através duma concepção de leitura de mundo, palavra-

mundo que é lugar e exercício das diferenças. É por aí?  Estou pen-

sando no seguinte rumo: aprimoramento tem a ver com a representa-

ção, isto é, um grupo (ou partido) se elege porque representa as bases.  

As ações deste grupo (ou partido) estão “presas” aos desejos/necessi-

dades dos representados.  Na medida em que fizer alianças ou pactos 

esse grupo (ou partido) produzirá novos conhecimentos sobre a reali-

dade. Poderá conceber posturas mais “reais”, menos ingênuas.  E essa 

produção de conhecimentos e posturas estreita a relação entre repre-

sentantes e representados, qualificando às exigências mutuas. A que 

me refiro? Refiro-me à relação entre representante e representado, am-

bos aprimoram sua capacidade de acercamento, distanciamento e lei-

tura da realidade.  O que vai sendo posto em marcha são relações que 

aperfeiçoam a própria idéia de participação. Aperfeiçoar leituras, 

aperfeiçoar participações e aprimorar à representação é democratizar 

à democracia que temos; segundo meu rumo de reflexão Paulo isso 

tudo perpassa pela tua concepção de leitura de mundo, palavra-

mundo... 

PF – Sim, no sentido de uma complexidade que envolve e relaciona 

ler-escrever.  Além disso, avançando em complexidade, estamos com-

preendendo o envolvimento e a relação entre ler-escrever-pensar.  Na 

sequência, e avançando complexamente, estamos compreendendo a 

relação entre ler-escrever-pensar e fazer-propostas para câmbios na re-

alidade.  As ações são molhadas de um certo conteúdo que as quali-

ficam como interações.  Elas denotam busca, curiosidade rigorosa in-

ter-transdisciplinar e, sendo busca, não se limita à particularização de 

aspectos ou disciplinas.  São ações ou posturas que se revestem dialo-

gicamente ou conflitiva mente de qualidade epistemológica conquis-

tada.  Nesse percurso a criticidade adquire a saborosidade de ser e 

expressar-se mediante interações originais.  É .... é saborosidade 

mesmo. Saber com sabor é marca epistemológica bastante impor-

tante.  
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CURRÍCULO, CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM 

 EM PAULO FREIRE13 

 
                                                                        Afonso Celso Scocuglia14 

 

Introdução 

         As reflexões de Paulo Freire sobre currículo, entendido como 

processo de interação de todas as práticas que marcam os processos 

educativos, são notórias e disseminadas nos vários momentos e está-

gios da sua obra escrita. E, embora essas reflexões se ramifiquem em 

temáticas abrangentes, têm como foco central a questão gnosiológica 

que embasa as relações educador-educando permeadas pela conquista 

do conhecimento e pelo processo de ensino-aprendizagem. Pode-se 

notar tal foco desde Educação e atualidade brasileira (1959) e Educação 

como prática da liberdade (1965) até Pedagogia da Autonomia (1996), ou 

seja, em toda a construção do seu discurso15.  

         Seguiremos esta construção para discutir algumas temáticas que 

permeiam e tecem a reflexão freiriana sobre o conhecimento, a apren-

dizagem e o currículo. Entre as temáticas que daremos ênfase encon-

tram-se: (a) a transição do senso comum ao conhecimento elaborado; 

(b) o cotidiano e o “saber da experiência feita” enquanto pilares da 

construção curricular; (c) a problematização do conhecimento como 

mediação educador-educando; (d) a construção do currículo e a ree-

ducação do educador; (e) currículo, conhecimento e consciência crí-

                                                           
13 A primeira versão deste artigo foi publicada na Revista Lusófona de Educação (Lis-
boa, 2005, No.6, p.81-92). 

14 Professor Titular da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Pós-doutorado em 
Ciências da Educação na da Université de Lyon (França, 2009). Pós-doutorado em 
História e Filosofia da Educação pela Unicamp (Brasil, 2010). Autor de dezenas de 
livros e artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Criador e apresentador do 
Programa Paulo Freire Vivo (TVUFPB, 30 vídeo-aulas disponíveis no YouTube). Con-
tato: acscocuglia@gmail.com.  

15 Vide Origens e prospectiva do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, publicado na 

Revista Educação e Pesquisa (Vol. 2, Nº 25, 2000, pp.25-37) da Faculdade de Educação 
da USP. 
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tica; (f) os direitos das camadas populares ao conhecimento e à parti-

cipação na construção curricular; (g) currículo, gestão e autonomia 

na escola pública popular.  Esses pontos são partes constituintes e ins-

tituintes de um todo, ou seja, de um conjunto de ideias sobre currículo. 

Cada uma dessas partes e o todo não existem em separado mas, sim, 

entrelaçadas, tecidas em conjunto, como um complexus. 

     

Aprendizagem, conhecimento e currículo em Freire 

         Desde os primeiros escritos de Paulo Freire, a conexão homem-

mundo está marcada pelo pressuposto de que o conhecimento/leitura 

do mundo, do cotidiano16 (diria Heller, 1977) precede o conheci-

mento/leitura da palavra. Segundo Freire, “o homem é um ser de re-

lações que estando no mundo é capaz de ir além, de projetar-se, de 

discernir, de conhecer (...) e de perceber a dimensão temporal da exis-

tência como ser histórico e criador de cultura” (1959, p.8). Encontra-

se aí implícita a ideia de que os conteúdos programáticos, as metodo-

logias utilizadas e os fundamentos epistemológicos que alicerçam 

construção curricular, entre outros, devem estar contextualizados e 

influenciados pela cultura e pelas experiências de vida dos atores edu-

cacionais que estão envolvidos nessa construção, a saber: educandos, 

educadores, gestores, pais, comunidade educativa (escolar ou não).     

         Tentemos argumentar, de início, com um exemplo: suponha-

mos que uma determinada escola esteja trabalhando o conteúdo corpo 

humano. Ora, todos os atores envolvidos têm experiência cotidiana, 

de vida, com esse objeto de conhecimento. Onde o processo educativo 

pretende chegar com esse conteúdo? A resposta óbvia é que se quer 

chegar num conhecimento cada vez mais elaborado (rigoroso, cientí-

fico). Partindo de que, de onde? A resposta que se suporia lógica é 

pouco aplicada na prática: deveria partir do conhecimento do mundo, 

da “experiência feita”, como diz Freire, para conquistar o conheci-

mento elaborado.  

Em outras palavras, o conhecimento do organismo humano, 

                                                           
16 Segundo Agnes Heller (1977, p.19), “a vida cotidiana é o conjunto de atividades que 
caracterizam a reprodução dos homens particulares, os quais, por sua vez, criam a pos-
sibilidade da reprodução social”. 
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do seu funcionamento, dos seus sistemas, deveria ter como ponto ini-

cial o conhecimento prático, do senso comum, que todos possuem 

sobre os mecanismos que fazem funcionar cada parte do nosso corpo, 

experimentado desde a mais tenra idade. Ademais, o conteúdo corpo 

humano, enquanto objeto de conhecimento das ciências físico-quí-

mica-biológicas, não existe sem estar contextualizado (e problemati-

zado) social, política, econômica e culturalmente.  Sem estes contex-

tos como poderíamos compreender, por exemplo, o fato de que os 

seres/corpos humanos na região Nordeste do Brasil17 vivem aproxi-

madamente 50/60 anos, em média, e no sul do país mais de 70 anos? 

Certamente, a resposta inter/transdisciplinar desse saber elaborado 

em pelo menos dois conjuntos (sócio-cultural-político-econômico e 

bio-físico-químico) tem, como ponto de partida, o “saber da experi-

ência feita”, o saber do mundo (e com o mundo) que precede as pala-

vras. E não estamos pensando em “ïnventar a roda” pois sabemos que 

parte considerável das descobertas científicas originou-se de observa-

ções do cotidiano dos homens e das mulheres, muitas vezes banais e 

corriqueiros ou ainda em intuições e em crenças iniciais. Com efeito, 

assim procedendo estamos ratificando a ideia de que os saberes co-

muns e os científicos são diferentes e não o são por uma suposta rela-

ção de superioridade/inferioridade ou conhecimento maior/menor e, 

sim, porque são saberes de naturezas diferentes e, por isso mesmo, 

um tão importante quanto o outro. 

         Para conseguir êxito progressivo neste caminho, precisam tomar 

parte efetiva na construção curricular (e, não secundária) os cotidia-

nos de todos os que agem e interagem no processo de educação, os 

múltiplos trabalhos e todos os “saberes da experiência feitos” dos su-

jeitos do processo educativo, principalmente da grande população fre-

quentadora das escolas e cursos públicos. Essa é uma tese antiga e 

conhecida deste educador: constituir “círculos de cultura”  nos quais 

o cotidiano cultural das camadas populares – representado por suas 

                                                           
17 "Os padrões que encontramos não surpreendem as pessoas que conhecem o Brasil. 
Mas nos surpreendeu a magnitude da diferença. Esperávamos encontrar alguma dife-
rença entre as cidades, mas não tanta", disse à BBC News Brasil, Usama Bilal, pesqui-
sador da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos, e coautor do projeto Saúde Ur-
bana na América Latina. 
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falas, suas expressões artísticas, seus desejos, suas necessidades e so-

nhos –, sejam parte integrante, junto com todo o conhecimento siste-

mático/escolar/científico, de um currículo que possa “pertencer” a todos 

os que fazem o processo educativo. O sentimento de pertencimento em rela-

ção ao conhecimento, à construção do currículo e à sua aplicação co-

letiva pode vir a ser detonador (individual e coletivo) de um senti-

mento mais amplo de pertencimento em relação ao processo educa-

tivo ou à escola. Em outras palavras, se educandos e educadores, pais 

e dirigentes, técnicos e comunidade educativa em geral, sentirem que 

o processo de conhecimento e de educação (seja escolar ou não) lhes 

pertence e, não, aos outros (o Estado, a Secretaria, o MEC, o político 

local etc), como de costume, teríamos um terreno fértil para constru-

ção do “sucesso qualificado” crescente dos processos educativos que 

combateria o “fracasso” da repetência e da expulsão, além de se opor 

à massificação acelerada e desqualificada da escola atual. Neste sen-

tido, parece-nos correto afirmar que o currículo torna-se crítico e reflexivo 

quanto mais pertencer aos principais protagonistas educacionais/esco-

lares.            

         Neste sentido, também podemos perceber a ênfase que Paulo 

Freire dedica à questão do conhecimento e da aprendizagem como 

processo de mediação das relações educador-educando. O objeto de 

conhecimento mediaria o processo dialógico e, desta ótica, a constru-

ção do currículo não deveria ser uma doação dos supostos detentores 

exclusivos do conhecimento elaborado/escolar mas um instrumento 

da ação dialógica de todos os atores sujeitos escolares que têm o di-

reito de escolher, de optar, de refletir, de opinar e de ajudar a construir 

o currículo. Em resumo, o conhecimento e o currículo não pertencem 

exclusivamente aos dirigentes escolares, aos professores, mas princi-

palmente devem pertencer aos educandos pois estes devem ser chamados 

a construí-lo e a problematizá-lo, não, simplesmente, a aplicá-lo ou a 

consumi-lo.  

         É isso que Freire defende desde a denúncia da educação “ban-

cária” que sempre foi acompanhada do anúncio e da defesa de uma 

educação problematizadora, uma educação da pesquisa e da pergunta (vide 

Por uma pedagogia da pergunta, 1985b) que se opõe à educação e à pe-

dagogia da resposta pronta que, entre outras práticas, castra a curiosi-

dade das crianças, dos jovens e dos adultos. Assim, o currículo não 
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pode ser um conjunto de conteúdos e metodologias a serem deposita-

dos em alunos “vazios” desses conteúdos e metodologias. Neste sen-

tido, desde Pedagogia do Oprimido (1984b), chama a atenção para a 

narração de conteúdos que caracteriza a “educação bancária” (e que 

inviabiliza a “educação problematizadora”): 

Quanto mais analisamos as relações educador-educando, na es-

cola,  em qualquer dos seus níveis, (ou fora dela), parece que mais 

nos podemos convencer de que essas relações apresentam um ca-

ráter especial e marcante - o de serem relações fundamentalmente 

narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto 

mesmo, tende a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam 

valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou disser-

tação que implica num sujeito - o narrador - e em objetos pacien-

tes, ouvintes - os educandos (...). A narração, de que o narrador é 

o sujeito, conduz os educandos a uma memorização mecânica do 

conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “va-

silhas”, em recipientes a serem “enchidos”, pelo educador. 

Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus “depósitos”, 

tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente 

encher, tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a educa-

ção se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante (...). Na visão “bancária” 

da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das mani-

festações instrumentais da ideologia da opressão: a absolutização 

da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro 

(1984b, pp.65-68). 

         Ao contrário, a educação estimulada por uma construção curri-

cular problematizadora  deve ser coletiva, fundada em perguntas e 

problemas, entre as quais: O que aprender? Como aprender? Por que 

aprender? Aprende-se individual ou coletivamente? O conhecimento 

é neutro? Quem deve escolher conteúdos programáticos, metodolo-

gias, comportamentos e procedimentos? O conhecimento dos alunos 

parte do currículo, é respeitado? Os diálogos de saberes serão valida-

dos? E a experimentação? E os livros didáticos: serão prescritivos ou 

interativos e criativos; normativos e preconceituosos ou democráticos 

e éticos? 

         Um caso vivenciado pode explicitar ainda mais a concepção pro-

blematizadora do conhecimento e do currículo que se contrapõe à con-

cepção bancária. Uma professora da educação básica trabalhava o 
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conteúdo programático sobre as plantas (vegetais) na 5ª série de uma 

escola pública. Pediu que seus alunos trouxessem vazinhos (ou lati-

nhas) com uma planta que eles iriam cultivar (e experimentar). Todos 

trouxeram e colocaram suas plantinhas nas duas prateleiras que exis-

tiam numa das paredes da sala de aula, uma sobre a outra e separadas 

por 30/40 centímetros aproximadamente. Depois de alguns dias, as 

plantas colocadas na prateleira de baixo estavam murchando en-

quanto as outras, colocadas na prateleira de cima, continuavam  vi-

çosas. Os respectivos donos das plantinhas colocadas na prateleira de-

baixo, indignados, procuraram a professora: “O que está aconte-

cendo? Por que só as nossas plantinhas estão murchando?” A profes-

sora respondeu: “Não sei! Vamos descobrir. Cada um vai ajudar a 

descobrir”. E começaram as tentativas. “É a terra”, diziam alguns. 

“Faltou água nas plantas de baixo”, diziam outros. A cada tentativa 

todos discutiam e experimentavam a alternativa para verificar sua 

correção ou não. “A turma da tarde está boicotando as plantas de-

baixo”, tentou acertar outro aluno. E, assim, sucessivamente, todos 

expuseram sua solução para o problema. Erros e acertos ... erros e 

acertos. Ciência pura. Até que, finalmente, uma aluna explicou: a pra-

teleira de cima fazia uma sombra sobre a de baixo e as plantas ali 

colocadas não recebiam a luz que necessitavam e por isso não se de-

senvolviam como as plantas da prateleira de cima. Como “provar” a 

descoberta? “Vamos inverter as posições! ” Depois de algum tempo, 

as de cima que tinham descido para a prateleira de baixo também não 

se desenvolviam a contento! “Resolvemos o problema que a senhora 

não sabia responder”, constatou um dos alunos! Realizada a proble-

matização e resolvido o problema, agora era a hora do conceito (antes 

problematizado, experimentado e descoberto) do livro didático: “as 

plantas precisam de terra fértil, água, luz... para crescer”.  

         Certamente, desta “experiência feita” podemos tirar lições gno-

siológicas e curriculares. Entre elas destacamos o fato de a educadora 

combater uma das práticas mais nefastas que permeia grande parte 

dos nossos processos educativos, escolares ou não: a pedagogia da res-

posta, castradora por essência da curiosidade epistemológica e co-res-

ponsável, a meu ver, pelo fracasso escolar da maioria das crianças, 

dos jovens e dos adultos das camadas populares. E, ainda, direta cons-
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trutora de uma educação que não aposta na capacidade dos educan-

dos, muito pelo contrário, toma-os como seres incapazes e vazios de 

conhecimento e que precisam ser “preenchidos” com o saber doado 

(por quem os detém com suposta exclusividade) e “pronto para o con-

sumo”. Essa pedagogia também é diretamente responsável pelo cur-

rículo pronto, nunca discutido, imposto, ratificado nos livros didáti-

cos e em todas as atividades escolares que o integram, inclusive nas 

avaliações.               

         Com efeito, para Freire a construção democrática do currículo, a 

partir da própria ideia-força de que essa construção deve ser coletiva 

e envolver todos os protagonistas do processo educativo, traz como 

marca inerente uma pedagogia dialógica e crítica-reflexiva. E é nesse 

âmbito que uma das propostas permanentes de Freire ganha corpo: a 

necessidade imperiosa da reeducação dos educadores que deve ser per-

meada pela participação e pelo compromisso social, político e cultu-

ral, mas também, pelas conquistas das competências e das habilidades 

técnicas. Compromissos, competências e habilidades seriam progres-

sivas e retroalimentadas pela reinvenção curricular em todos os seus 

níveis. Em outras palavras, os educadores seriam também reeducados na 

própria prática reflexiva de construir e reconstruir o currículo, juntos com 

todos os demais sujeitos do processo educativo. Para tal intento, 

Paulo Freire destaca duas premissas: (1) a reeducação do educador é 

um processo permanente, ou seja, “ao longo de toda a vida” (Delors, 

2000), precisamente pela inesgotável busca do conhecimento que se 

renova velozmente a cada dia (especialmente, a partir da segunda me-

tade do século XX); (2) a reeducação do educador deve ser, necessa-

riamente, uma prática dialógica no sentido da aquisição, do partilha-

mento coletivo do conhecimento que tenha, inclusive, como conse-

qüência a (re)construção permanente do currículo – a partir dos diálo-

gos gnosiológicos18 entre educandos e educadores, entre educandos e 

educandos e entre educadores e educadores. Nestes diálogos, con-

forme Freire,  

                                                           
18 Freire alerta: “talvez se pense que, ao fazermos a defesa deste encontro dos homens 
no mundo para transforma-lo, que é o diálogo, estejamos caindo numa ingênua atitude, 
num idealismo subjetivista. Não há nada, contudo, de mais concreto e real que os ho-
mens no mundo e com o mundo. Os homens com os homens, como também alguns 
homens contra os homens, enquanto classes que oprimem e classes oprimidas” (1984b, 
p.151).   
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O educador deve ser um inventor e um reinventor constante dos 

meios e dos caminhos com os quais facilite mais e mais a proble-

matização do objeto a ser desvelado e finalmente apreendido pe-

los educandos. Sua tarefa não é a de servir-se desses meios e des-

ses caminhos para desnudar, ele mesmo, o objeto e, depois, en-

tregá-lo, paternalisticamente, aos educandos, a quem negasse o 

esforço da busca, indispensável, ao ato de conhecer (1980b, p.17).  

         Freire também associa o processo gnosiológico e curricular ao 

processo de formação da consciência crítica que tem, como interface 

dialética, o estágio “ingênuo” da consciência. Para ele, as conquistas 

de conhecimentos fundam a passagem da ingenuidade à criticidade, 

fazendo da conscientização um processo permanente de transição 

mediada (também) pelos conteúdos, programas e metodologias ine-

rentes ao currículo. Assim, a consciência transitaria entre estágios di-

ferentes e complementares do processo gnosiológico – no qual educa-

dores e educandos (e pais, coordenadores, diretores, comunidade es-

colar, técnicos) estariam, todos, conhecendo/aprendendo, vi-

vendo/amando/emocionando... e construindo19 cotidiana e progres-

sivamente sua consciência crítica. A própria construção-reconstrução 

permanente do currículo tem como pilares os vértices de um triângulo 

eqüilátero formado pela consciência, pelo conhecimento e pela dialo-

gicidade (enquanto metodologia) nas suas respectivas construções e 

reconstruções. Em suma, este caminho buscaria uma consciência crí-

tico-reflexiva que seria caracterizada: pela “profundidade na análise 

de problemas e não satisfação com as aparências”; pelo  entendi-

mento de que “a realidade é mutável”; pela substituição das “explica-

ções mágicas por princípios autênticos de casualidade”; por “verificar 

e testar descobertas”; por tentar “livrar-se dos preconceitos”; por ser 

“intensamente inquieta”; por “aceitar a delegação da responsabili-

dade e da autoridade”; por ser indagadora, “investiga, força, choca”; 

por “amar o diálogo e nutrir-se dele” e por “não repelir o velho por 

ser velho” e nem “aceitar o novo por ser novo”, mas aceitá-los “na 

medida em que são válidos” (Freire, 1979, p.41).  

                                                           
19 Torna-se importante para os leitores e pesquisadores da obra de Paulo Freire a per-
cepção de que seu discurso permeado por repetidas palavras no gerúndio (conhecendo, 

educando, alfabetizando, conscientizando etc) demonstra sua visão gnosiológica e me-
todológica marcada pela permanência da conquista do conhecimento, do aprendizado, 
da construção da consciência crítica, da “educação ao longo de toda a vida”.  
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         Este processo (permanente) seria uma das bases fundamentais 

da construção de um currículo não-dicotomizado, com os saberes reli-

gados entre si (Morin, 2000), com os problemas e as realidades vividas 

pelos atores educacionais que o constroem, especialmente os inte-

grantes das camadas subalternas cujo “grande problema”, segundo 

Freire, é “desintrojetar da sua consciência a consciência opressora” 

inculcada.   

         Assim, a construção do currículo, alicerçada pelo conheci-

mento-consciência-diálogo, facilitaria a prática e a reflexão sobre os 

conteúdos e as metodologias (e os livros didáticos e as demais ativi-

dades), abriria a possibilidade concreta para que os currículos educa-

cionais ganhassem continuadamente criticidade e qualidade, e con-

tribuíssem (na própria ação constante “em serviço” de refazê-lo) 

para a reeducação do coletivo que faz a educação e a escola. As rela-

ções homem-mundo com as palavras, os conceitos e as metodolo-

gias constituiriam a base fundamental de um currículo humanizado 

e progressista no sentido que contribuir com as mudanças sociais e 

educacionais, necessárias para a inclusão qualificada e crítica das ca-

madas populares nos processos escolares e educacionais a que elas 

têm direito – hoje reconhecido, inclusive, como “líquido e certo” e 

passível de punição legal quando não cumprido pelos responsáveis 

pelo acesso à educação básica, por exemplo.              

         Outro ponto fundamental destacado por Paulo Freire diz res-

peito aos direitos (culturais) das camadas populares ao conhecimento. 

A argumentação segue em três direções: (1) o direito de conhecerem 

o que não conhecem, ou seja, o direito de se apropriar do conheci-

mento que lhes foi negado e apropriado pelas camadas dirigentes/do-

minantes da sociedade; (2) o direito de conhecerem melhor o conhe-

cimento que já possuem proveniente das experiências feitas, do coti-

diano, do mundo da vida e (3) o direito de construírem o seu próprio 

conhecimento, isto é, o conhecimento erigido a partir dos seus pró-

prios valores, interesses, práticas e da sua própria cultura. Deste 

prisma, os direitos ao conhecimento implicam no direito de poder 

participar da construção do currículo (escolar ou não) por parte de 

todos os atores escolares, desde sua elaboração e planejamento. Além 

do direito de participar ativamente da própria construção do conheci-

mento que por si só implicita uma rede de micropoderes (Foucault, 

1979) ligados a essa construção.     
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         Certamente, ao prevalecerem esses direitos, a construção curri-

cular20 poderia ter outros rumos e seria repensada a partir dos interes-

ses, dos valores, da cultura e do conhecimento dos sujeitos fundamen-

tais dos processos educativos, ou seja, educandos e educadores, coor-

denadores, diretores, pais, enfim, da comunidade educativa (escolar 

ou não). Refletir sobre as questões da construção e da apropriação 

reflexiva do conhecimento pelas camadas populares e seus educado-

res implica em uma tentativa de reinvenção curricular que teria como 

lastro a permeabilidade, a complementaridade e a complexidade (Mo-

rin, 2000) dos saberes populares (ou do senso comum) com os saberes 

elaborados em seus vários níveis, modalidades e práticas. Incluso o 

pressuposto de que a reinvenção curricular deve ser permeada pelos 

direitos aos conhecimentos possuídos pelas camadas populares da 

nossa sociedade. 

         Ademais, vivemos um tempo em que o conhecimento é a “bola 

da vez” da decisão, do poder, do progresso social e econômico. Diz-

se que estamos na sociedade do conhecimento, da informação e da 

comunicação. Seja com que rótulo se apresente o “hoje”, constata-se 

que nunca foi tão difícil viver/sobreviver sem a aquisição de conheci-

mentos sistemáticos numa sociedade determinada pelo letramento 

em geral. Mais: tornou-se muito difícil sobreviver numa sociedade da 

automação, que exige cada vez conhecimentos mais especializados – 

“hiper-especializados”, denuncia Morin (2000) -, exigência quase que 

intransponível para uma imensa quantidade de pessoas que não do-

minam o letramento básico e não têm uma escolarização continuada 

e de qualidade. Neste sentido, os analfabetismos aumentaram em 

quantidade e em qualidade e temos, hoje, vários analfabetismos: o 

absoluto, o funcional, o digital, o político e as combinações entre eles. 

Podemos dizer que estar “(mono)analfabeto” ou “(poli)analfabeto”, 

hoje, é deter grande possibilidade de estar alijado dos direitos básicos 

da cidadania (civis, sociais, políticos), inclusos os “direitos culturais” 

(Touraine, 1999).  

                                                           
20 No fundo, para Freire, construímos nossos currículos todos os dias, sejam pessoais, 
coletivos e, também escolares/educativos e este processo se dá na própria vivência do 
cotidiano do trabalho, da família, do “mundo da vida”.    
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         O que significou até hoje a negação desses direitos básicos? Nou-

tro trabalho, escrevemos que “não  resolver esse problema significou 

conservar milhões  de brasileiros  sem chances de construir suas  con-

dições mínimas de cidadania e significa negar a milhões de brasileiros 

seus mínimos direitos, entre eles o de "possuir saber para exercer po-

der" (Scocuglia, 2001a). Além de “ter quase certeza da continuidade 

de uma  série de  disparidades entre os grupos sociais e os indivíduos; 

enfim, impedir/negar o direito dos homens e das mulheres de ‘serem 

mais humanos’, através da educação” (idem). Muito mais do que há 

algumas décadas passadas, a sociedade atual impõe barreiras aos pro-

cessos de conquista da cidadania por parte dos não-letrados e dos não-

escolarizados. Por não resolver questões tão fundamentais como es-

tas, a sociedade brasileira parece “andar em círculos” como se a his-

tória insistisse em repetir-se. 

   Mas, se todos os pontos destacados anteriormente eviden-

ciam as possibilidades concretas da reinvenção cotidiana do currí-

culo, feita de maneira gnosiológica, reflexiva, dialógica e democrá-

tica,  podemos afirmar com Freire que a gestão democrática e a autono-

mia escolar/educativa constituem outros dos principais alicerces desta 

reinvenção. A gestão educacional pensada e concretizada com o con-

curso de todos os  que fazem o processo – inclusos os conselhos de 

pais, professores, alunos, coordenadores, técnicos e dirigentes –, po-

dem instituir uma outra escola – cada vez mais pertencente aos que a 

fazem e cada vez menos pertencente ao Estado, ao governo, à Secre-

taria estadual ou municipal. Vários desses princípios foram aplicados 

quando Freire e equipe assumiram a Secretaria Municipal de Educa-

ção21 de São Paulo (1989-92) e vêm sendo aplicados em muitos mu-

nicípios brasileiros, cada um com seus sucessos e dificuldades, como 

uma tentativa de reinventar o currículo, a escola, a profissão docente 

e a própria prática de gestão escolar.  

Uma das consequências mais importantes é a conquista da 

autonomia do processo educativo no próprio sentido amplo do currí-

culo, isto é, tudo que integra e permeia o currículo precisa ser gestado 

coletiva e democraticamente para garantir a participação e obter a 

                                                           
21 Entre outras, duas grandes prioridades foram estabelecidas: a gestão escolar demo-
crática e a valorização (salarial e de formação permanente) do magistério municipal. 
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contribuição crítica e reflexiva de todos, ou pelo menos, da grande 

parte dos fazem o processo. Isso seria um antídoto ao hábito de sim-

plesmente obedecer mandados e ordens que vêm de cima, de modo 

técnico e impessoal – e, frequentemente,  autoritário e dogmático. Se 

é correto pensar que todo currículo deve ser permeado por conteúdos 

e metodologias gerais e fundamentais, também é garantido (inclusive 

pela legislação educacional) e necessário o exercício do direito de par-

ticipar, interferir, sugerir, adendar, refletir, modificar, reinventar o 

currículo com base na prática reflexiva e crítica  daqueles que fazem 

o processo educativo no seu dia-a-dia. Claro que esta prática crítica e 

reflexiva é um aprendizado também diário de ouvir o outro para con-

seguir ser ouvido, e acima de tudo, de respeitar as ideias e as práticas 

dos outros para que as nossas sejam respeitadas.  

   

Considerações finais 

         Parece-nos fora de qualquer dúvida o fato das contribuições prá-

ticas e teóricas de Freire continuarem vivas, cada vez mais presentes 

e necessárias. Dispomos de um amplo legado pedagógico, político e 

cultural apto a contribuir para que a educação sistemática e seu currí-

culo sejam alicerces de um mundo menos injusto, mais solidário, me-

nos abismal nos seus aspectos sociais. Alguém acredita que sem uma 

educação comprometida e focada nas necessidades sociais, culturais, 

políticas, econômicas, educacionais e nos direitos ao conhecimento 

da grande maioria dos brasileiros, isto seria possível? Como seria um 

currículo focado nessas necessidades e direitos? Como nele se proces-

saria a relação entre o conhecimento popular (senso comum) e o co-

nhecimento elaborado/científico? Quais seriam as ações dialógicas 

propostas para a consecução de um currículo democrático e partici-

pativo? Que grau de prioridade se daria para o binômio conheci-

mento-consciência crítica? Como seria exercida a inter/transdiscipli-

naridade do currículo? Como seriam constituídas as ações da gestão 

escolar/educacional para conseguir tal intento? Como se daria a per-

manente revalorização/reeducação dos docentes e como a constru-

ção coletiva (crítico-reflexiva) do currículo poderia contribuir?     

         Para responder essas questões cruciais, precisaríamos, de início, 

repensar e (re)qualificar os papéis da educação e da subjetividade na 

história. Para Freire, 
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A importância do papel interferente da subjetividade na história 

coloca, de modo especial, a importância do papel da educação. A 

prática política que se funda na compreensão mecanicista da his-

tória, redutora do futuro a algo inexorável, castra as mulheres e 

os homens na sua capacidade de decidir, de optar, mas não tem 

força suficiente para mudar a natureza mesma da história. Cedo 

ou tarde, por isso mesmo, prevalece a compreensão da história 

como possibilidade, em que não há lugar para explicações meca-

nicistas dos fatos nem tampouco para projetos políticos de es-

querda que não apostam na capacidade crítica das classes popu-

lares. Como processo de conhecimento, formação política, capa-

citação científica e técnica, a educação é prática indispensável aos 

seres humanos e deles específica na História como movimento, 

como luta. A história como possibilidade não prescinde da con-

trovérsia, dos conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a ne-

cessidade da educação (1993, p.14).  

         E, para construir a história e a educação como possibilidades 

concretas de realização da “hominização” (ou seja, da humanização 

dos homens e das mulheres) precisamos contar com uma práxis polí-

tico-educativa e curricular que tenha como sujeitos as crianças, os jo-

vens e os adultos das camadas populares, bem como todos os que fa-

zem (com eles) a sua educação. Por onde começar? Aonde continuar? 

Em que investir? O que descartar? O que e quem privilegiar?  

         Certamente um dos grandes desafíos é criar uma nova institu-

cionalidade “que es una interinstitucionalidad construida con el tra-

bajo conjunto del Estado y la sociedade civil, con la partipación de la 

gente, de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres, 

de los sindicatos docentes, del sector empresarial” (UNESCO, 2000, 

p. 294). Realizar a utopia, o “inédito viável”, diria Paulo Freire, que 

não consiste só nas críticas aos feitos e não-feitos dos outros, mas em 

praticar a teoria proposta para, mais e mais, melhorar a prática e con-

seguir que a educação não seja mera reprodutora das desigualdades 

sociais mas, sim, e definitivamente, uma das bases da real melhoria 

de vida, de trabalho, de habitação, de meio-ambiente, de desenvolvi-

mento sócio-cultural ininterrupto e crescente da grande população.  

         Nas primeiras décadas do século XXI, a educação pode ainda 

ser retratada por meio dos bilhões de seres humanos que não usam 

cotidianamente a leitura e a escrita – não sabem interpretar um pe-

queno texto ou não utilizam as operações matemáticas mais simples 
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e, a rigor, são analfabetos (absolutos, funcionais, digitais, políticos 

etc.).          

         No entanto, apesar de todas as dificuldades construídas, existem 

caminhos e soluções propostas para os problemas novos e para os pro-

blemas crônicos da educação, a exemplo do combate aos analfabetis-

mos e à baixa escolarização dos jovens e dos adultos. No amplo es-

pectro das soluções possíveis, o legado freiriano continua a destacar-

se.  Afinal, como escrevemos anteriormente, a solidariedade, o coleti-

vismo, o diálogo como pedagogia, o respeito às diferenças, a valorização do 

saber popular, a democracia e a ética, os repúdios aos determinsimos e às di-

taduras, a criticidade docente e o conhecimento problematizado – entre ou-

tros, sustentáculos das propostas político-pedagógicas desse legado –

, continuam a construir paradigmas fundamentais. Paradigmas de 

uma educação política que aposta na reinvenção curricular pelas re-

des conectadas da aprendizagem, da conquista sistemática do conhe-

cimento e da consciência crítica (enquanto “exercícios de poder”) por 

parte dos educadores, dos educandos, dos gestores, dos pensadores, 

dos movimentos sociais, das ONGs, dos Estados-nação, enfim, de to-

dos os protagonistas da educação das camadas sociais subalternas e 

empobrecidas, dos “esfarrapados do mundo”.  
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PAULO FREIRE E ARTE EDUCAÇÃO 

Considerações sobre a estética freireana e a arte 

 na educação/formação 22 

 

Álvaro Pantoja Leite * 

 

A PERSPETIVA PEDAGÓGICA FREIREANA 

 

A educação é uma obra de arte. É nesse sentido que o educador é 

também artista: ele refaz o mundo, ele redesenha o mundo, re-

pinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo. (Freire, 

2000b: 6m42 - 7m02) 

A perspectiva pedagógica elaborada e aprofundada ao longo 

da vasta obra de Paulo Freire – constituindo um eixo do seu pensa-

mento, que pode ser caracterizado como uma Filosofia da Educação 

– estrutura-se em torno de um conjunto de ideias-chave ou ideias-força 

que se articulam e interagem de mil maneiras nos muitos textos, li-

vros, conferências, conversas e entrevistas, como imagens em movi-

mento num caleidoscópio. 

A título de introdução às considerações tecidas neste artigo, 

colocando em diálogo o pensamento de Freire, o paradigma da Com-

plexidade/Transdisciplinaridade e a abordagem pedagógica da 

Arte/Educação, escolhi cinco dessas ideias que me pareceram perti-

nentes para esboçar uma reflexão sobre a estética freireana – e que são 

                                                           
22 Publicado na revista Educação, Sociedade & Culturas, n.54, 2019, pp.84-103. CIIE 

(Centro de Investigação e Intervenção Educativas), FPCE-UP (Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação), Universidade do Porto. 

* Professor universitário, formador, pedagogo social e arte-educador. Doutorado em 
Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto (FPCE-UP). E-mail: alvarpan@gmail.com  
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apresentadas inicialmente através de uns fragmentos de escritos diver-

sos de Freire. 

Fazer-se sujeito 

Foi exatamente porque nos tornamos capazes de dizer o mundo, na me-

dida em que o transformávamos, em que o reinventávamos, que termina-

mos por nos tornar ensinantes e aprendizes. Sujeitos de uma prática que 

se veio tornando política, gnosiológica, estética e ética. (Freire, 2001: 

12) 

Ensinar significa provocar a curiosidade do educando a tal ponto que ele 

se transforme em sujeito da produção do conhecimento que lhe é ensi-

nado. (Freire, 2013: 189). 

 

Criar-Recriar 

Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da 

inconclusão do homem. A educação é tanto mais autêntica quanto mais 

desenvolve este ímpeto ontológico de criar. (Freire, 1979: 32) 

 

Experiências e práticas não se transplantam: se reinventam, se recriam. 

(…) Tu terás que reinventar, e não só tu como sujeito da reinvenção, mas 

o outro com quem tu te encontras. No fundo, viver é recriar. É por isso 

que a recriação já não é mais nem viver, já é a existência. Nesse 

sentido é que existir é mais do que viver. (Freire, 2013: 87-88) 

 

Expressividade 

A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tão mais ver-

dadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radi-

cal dos seres humanos, a de sua expressividade. (Freire, 1981: 20) 

 

Corpo consciente 

Quanto maior se foi tornando a solidariedade entre mente e mãos tanto 

mais o suporte foi virando mundo e a vida, existência. O suporte veio 

fazendo-se mundo e a vida, existência, na proporção que o corpo humano 

vira corpo consciente, captador, apreendedor, transformador, criador de 

beleza e não ‘espaço’ vazio a ser enchido por conteúdos. (Freire, 1996: 

58) 

 

https://www.facebook.com/pages/Paulo-Freire/112160458796175
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É preciso ousar para dizer, cientificamente e não bla-bla-blantemente, 

que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo 

inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os me-

dos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais 

com esta apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do 

emocional. (Freire, 1997: 8) 

Inteireza 

Sou uma inteireza e não uma dicotomia. Não tenho uma parte esquemá-

tica, meticulosa, racionalista e outra desarticulada, imprecisa, querendo 

simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo, sentimentos, 

paixão. Razão também. (Freire, 1995: 18) 

 

A consciência do mundo, que implica a consciência de mim no mundo, 

com ele e com os outros, que implica também a nossa capacidade de per-

ceber o mundo, de compreendê-lo, não se reduz a uma experiência racio-

nalista. É como uma totalidade – razão, sentimentos emoções, desejos – 

que meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se 

intenciona. (Freire, 1995: 75-76) 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gno-

siológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar- se de 

mãos dadas com a decência e com a seriedade. (Freire, 1996: 26) 

Boniteza: a educação como atividade estética 

Dentre os temas caros à reflexão e mais presentes nos derradeiros 

escritos de Freire em torno da prática educativa, destaca-se a aborda-

gem da educação como atividade ética e estética. Na perspectiva pedagó-

gica freireana, a educação é arte e a esteticidade constitui uma dimen-

são fundamental do fazer educativo: 

Eu diria também que uma das notas centrais de uma prática educativa, 

principalmente nesses tempos atuais de avanços tecnológicos em que você 

pode virar tecnicista, é você viver intensamente a esteticidade da educa-

ção. Sou tão exigente com isso que nem sequer uso a expressão que deu 

título ao famoso livro de Herbert Read ‘A educação pela arte’, nos anos 
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1950.23
 
A educação é já essa arte, apesar de se poder fazer pela arte tam-

bém. Ela é em si uma proposta artística, ela já tem arte. (Freire, 2013: 

361) 

O professor Alípio Casali, da Universidade Católica de São 

Paulo, estudioso de Freire, vai buscar a origem da palavra boniteza 

ao escritor Guimarães Rosa, onde ela aparece conotando a beleza da 

gratuidade, ao mesmo tempo que a beleza da obrigação ética. Casali 

encontra aqui “o fundo semântico, existencial e ético da declaração 

de Paulo Freire sobre a boniteza da vida e da educação”, um impor-

tante marco semântico inicial para “o pleno sentido da boniteza: o 

que une a bondade à beleza (a ética à estética)”, destacando “a ri-

queza polissêmica dos conceitos de ética e estética como unidade de ação 

do sujeito concreto, histórico e cultural” (Casali, 2016, s/p). 

A ideia de boniteza no pensamento freireano vai aparecer em 

várias passagens na Pedagogia da Autonomia, das quais escolhi três. 

A primeira, já no início do livro, enfatizando “o caráter for-

mador da experiência educativa”, onde Freire desenvolve uma refle-

xão sobre “o pensar certo”: 

O pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante 

do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza (…) O professor que 

pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa 

maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capaci-

dade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. (Freire, 1996: 31) 

A segunda citação, no contexto de uma ampla reflexão sobre 

formação e identidade cultural: 

Não é possível também formação docente indiferente à boniteza e à 

decência que estar no mundo, com o mundo e com os outros, substantivamente, 

                                                           
23 “A teoria a desenvolver abrange todos os modos de auto-expressão, literária e poé-
tica (verbal), assim como musical e auditiva, e forma uma abordagem integral da realidade 

que deveria chamar-se educação estética – a educação daqueles sentidos em que se baseiam 

a consciência e, finalmente, a inteligência e o raciocínio do indivíduo humano.” (Read, 
1977: 20) 
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exige de nós. Não há prática docente verdadeira que não seja ela mesma um 

ensaio estético e ético. (Freire, 1996: 51) 

E a terceira citação, no contexto de uma reflexão sobre o ina-

cabamento do ser humano: 

No momento em que os seres humanos (…) passaram a dar nome às 

coisas que faziam (…) já não foi possível existir a não ser disponível à tensão 

radical e profunda entre o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, 

entre a decência e o despudor, entre a boniteza e a feiúra do mundo. (Freire, 

1996: 57-58) 

    Na Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escri-

tos (Freire, 2000a) a boniteza vai aparecer nas três cartas. Também aí 

vamos nos encontrar diante de um conceito que, em unidade com a 

ética, “articula em toda sua extensão metafórica a beleza, a bondade, a 

verdade, a legitimidade, a liberdade e a civilidade política das ações 

humanas, especialmente as ações pedagógicas” (Casali, 2016, s/p). 

Com Casali, podemos então dizer que, neste marco conceitual e prá-

tico, a boniteza inspira e qualifica a educação e a política.  

Porquê e para quê arte na educação 

“Porque a criação pressupõe, tanto quanto a alienação, a capa-

cidade de dar-se aquilo que não é. O essencial da criação não é descoberta, 

mas constituição do novo; a arte não descobre, mas constitui; e a relação do 

que ela constitui com o real, relação seguramente muito complexa, 

não é uma relação de verificação.” (Castoriadis, 1982: 162)  

 

Corporeidade: o sujeito encarnado 

O mote Arte na Educação configura uma temática em torno da 

qual muito se tem pesquisado e escrito, mas que a prática educativa 

escolar e acadêmica quase sempre ainda resiste a incorporar de modo 

consistente. Aqui, aborda-se o tema colocando em diálogo o pensa-

mento de Paulo Freire com autores(as) referidos(as) ao pensamento 

da Complexidade/Transdisciplinaridade (Denise Najmanovich e Se-

verino Antônio), bem como autores(as) referidos(as) ao pensamento 

da Arte/Educação (Ana Mae Barbosa e Elliot Eisner). 
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A epistemóloga argentina Denise Najmanovich considera 

que o pensamento complexo desafia-nos hoje a deslocar nosso pensa-

mento para pensar novas articulações e paisagens vitais nas quais possa 

habitar um sujeito encarnado. Segundo a autora, as perspetivas pós-posi-

tivistas desenvolveram nas últimas décadas uma visão completamente 

diferente sobre o conhecimento, sua produção, sua validação e sua 

transmissão. O eixo central dessas mudanças é a atividade do sujeito 

em seu entramado cultural. 

O conhecimento, nesta perspectiva, não é algo que está além, 

no reino das verdades eternas, mas um produto da interação humana 

com o mundo através de sistemas simbólicos, meios técnicos, estilos 

relacionais e cognitivos que se dão sempre em um contexto multidimensional 

que inclui tanto a estética como a ética e os afetos. As concepções contem-

porâneas ressaltam a atividade do sujeito, a importância dos meios 

tanto simbólicos quanto técnicos na produção do conhecimento, des-

tacando a dinâmica cognitiva e a produção de sentido. (Najmanovich, 

2001a: 111) 

Para Najmanovich, o objetivo fundamental da relação peda-

gógica é criar e manter uma ecologia cognitiva na qual possam emergir 

experiências de aprendizagem. Neste sentido, no Glossário que compõe 

o livro Reencantar a educação: Rumo à sociedade aprendente, o filósofo 

brasileiro Hugo Assmann (1998) comenta que o lema ‘do ensinar ao 

aprender’ quer sublinhar uma profunda mudança na concepção de re-

lação pedagógica, que passa a ser entendida como 

um mergulho coletivo numa sequência de processos auto-organi-

zativos da vida dos aprendentes, à luz do princípio de que existe 

uma coincidência básica entre processos vitais e processos cognitivos. (…) 

um enfoque pedagógico no qual a aprendizagem é vista como um 

processo de verdadeiras experiências de aprendizagem, e não como 

simples repasse de conhecimentos supostamente já prontos. (Ass-

mann, 1998: 175-176) 

Assim, passamos a entender que o que chamamos “conheci-

mento” é uma organização dinâmica do organismo/ambiente num 

contexto de interação, compreendendo que toda aprendizagem de um 

ser vivo resulta em transformação individual e co-evolução da espé-

cie. O que vem a ser consistente com a abordagem de Freire, para 
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quem aprender é um ato de encontro entre pessoas mediado pelo 

mundo. 

Uma tal abordagem da “questão do sujeito”, do conheci-

mento e da aprendizagem, enseja a emergência, ao centro da reflexão, 

de dimensões e aspetos da nossa experiência vital largamente descon-

siderados, ocultados ou excluídos do legado do pensamento da Mo-

dernidade que compôs e configurou a nossa própria formação. Uma 

tal concepção complexa do sujeito implica a reconsideração do corpo e 

a emergência da noção de corporeidade. 

Trata-se de uma mudança já pressentida por Maurice Mer-

leau-Ponty em meados do século passado, quando da publicação de 

sua Fenomenologia da Perceção, onde apresenta e aprofunda a ênfase na 

experiência corporal fundada numa perspectiva sensível e poética da cor-

poreidade. Toda a obra gira em torno desta intuição central do filósofo 

francês: “Eu não posso compreender a função do corpo senão como 

uma realização de mim mesmo na medida em que eu sou um corpo 

que se ergue para o mundo” (cit. in Catalão, 2004: 3). E também: 

“Sou meu corpo (…) Não é ao objeto físico que o corpo pode ser com-

parado, mas antes à obra de arte” (Merleau-Ponty, 1994: 208). 

Em A redescoberta da pertença à natureza por uma cultura da cor-

poreidade a professora da Universidade de Brasília, Vera Lúcia Cata-

lão (2004), busca identificar questões e desafios implicados na pro-

posta de uma educação ambiental que intenta reunir natureza e cul-

tura num ‘pacto pela Vida’. Logo na introdução do texto, somos apre-

sentados a um conceito de corporeidade referido ao conhecimento e à 

construção de saberes: 

A corporeidade como unidade perceptiva funciona como instru-

mento afinado de leitura do mundo que nos permite estar de 

forma congruente e inteira no ato existencial. O corpo guarda a 

memória da ação, podemos mesmo pensar que a sustentabilidade do 

conhecimento depende do registo corpóreo. Os sentidos despertos nos 

devolvem a vida cotidiana como uma aventura única possível de 

ser impregnada de sentido – valor e significado. (…) O corpo com 

seus ritmos e sentidos restabelece no indivíduo a conexão entre o mundo 

interior e o exterior. Esta dimensão subjetiva é fundamental para a 

interiorização do conhecimento e para construção de saberes per-

tinentes nas instâncias locais até aquelas mais globais. (Catalão, 

2004: 3-4) 
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Aqui, a ideia central vem a ser a seguinte, conforme o verbete 

‘corporeidade’ no Glossário do livro de Assmann (1998) citado: “a 

corporeidade não é fonte complementar de critérios educacionais, mas 

seu foco irradiante primeiro e principal. Sem uma filosofia do corpo, que 

perpasse tudo na educação, qualquer teoria da mente, da inteligência, 

do ser humano global, enfim, é falaciosa, de entrada” (p. 150). 

Em consonância com a Teoria da Complexidade, entende-

mos que não é apenas o ambiente que constrói o corpo, nem tam-

pouco o corpo que constrói o ambiente: ambos são ativos o tempo 

todo e co-evoluem em relação. Foi a partir deste entendimento que, 

segundo Najmanovich (2001a), chegamos nas últimas décadas à no-

ção de “um sujeito encarnado partícipe de uma dinâmica criativa de si 

mesmo e do mundo com que ele está em permanente intercâmbio” 

(p. 23), vislumbrando esse sujeito complexo como um que se sabe partí-

cipe e co-artífice do mundo em que vive: “um mundo onde o sujeito 

não é mera subjetividade, nem o mundo pura objetividade. Enfim, 

um universo vincular em evolução, um mundo atravessado pela emo-

ção, co-criado na ação e concebido na interação do sujeito complexo 

com o real” (p. 95). Uma abordagem convergente à de Paulo Freire 

quando ele discorre sobre as relações homem-mundo, desde seus pri-

meiros escritos e ao longo de toda a sua obra. 

 

Criatividade, sensibilidade e Arte na Educação 

O ato criador abrange a capacidade de compreender; e esta, por 

sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. Ao dar forma, 

ordenamos o mundo interno e externo, arrumamos os múltiplos diá-

logos interior-exterior, ampliamos a dimensão do sujeito, fortalecemos 

o sentido do ‘si mesmo’. Nas artes, criar é dar forma. Toda forma é 

forma de comunicação ao mesmo tempo que forma de realização. 

A criatividade tem que ver muito com uma das conotações da vida, 

do fenômeno vital, que é a curiosidade. (…) Assim, ao nível da experiência 

existencial, a curiosidade, que implica às vezes uma certa estupefação diante 

do mundo, uma certa admiração, uma certa inquietação, um conjunto de per-

guntas, indagações ou silêncios, termina nos empurrando para uma refeitura 

do mundo. Nós, mulheres e homens, nos tornamos seres refazedores, recons-

trutores do mundo que não fizemos. E não há reconstrução sem criatividade. 
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No fundo, a criatividade tem que ver com a remodelação do mundo. (Freire, 

2013: 359-360)  

    A artista plástica e escritora Fayga Ostrower (1999) dedi-

cou-se a investigar o tema da criatividade, com foco no ser humano cri-

ativo, considerando a criatividade um potencial inerente ao ser hu-

mano, e a realização deste potencial uma de suas necessidades. Assim 

entendida, a criatividade “corresponde a aspectos expressivos de um desen-

volvimento interior na pessoa, refletindo processos de crescimento e de 

maturação cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para 

a realização das potencialidades criativas” (p. 5). Para a autora, os 

processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora integrem 

toda a experiência possível ao indivíduo, também a racional, “são 

processos essencialmente intuitivos” (p. 10). Como processos intuiti-

vos, os processos criativos interligam-se intimamente com o nosso ser 

sensível, pois “a criação se articula principalmente no âmbito da sensibili-

dade” (p. 12). 

A sensibilidade do indivíduo é aculturada, e por sua vez ori-

enta o fazer e o imaginar individual. Culturalmente seletiva, a sensibi-

lidade guia o indivíduo nas considerações do que para ele seria impor-

tante ou necessário para alcançar certas metas de vida. Na reflexão de 

Ostrower (1999): “por se vincular no ser consciente a um fazer inten-

cional e cultural em busca de conteúdos significativos, a sensibilidade 

se transforma. Como fenômeno social, a sensibilidade se converte em cri-

atividade ao ligar-se estreitamente a uma atividade social significativa 

para o indivíduo” (p.17). 

Estamos, pois, perante o desafio de passar de uma educação 

para a reprodução e a recepção passiva de saberes pré-estabelecidos, a 

encararmos uma educação produtiva, quer dizer poiética e autopoiética 
24, que possa incluir as múltiplas dimensões do fazer humano, para 

                                                           
24 Poiesis – do grego, significa ação de fazer/constituir/produzir algo; também, aquilo 

que desperta o sentido do belo, que encanta e enleva. O conceito de autopoiesis é um ne-

ologismo, vindo das Biociências, dos biólogos chilenos Humberto Maturana e Fran-
cisco Varela. Do grego (autós, próprio e poiésis, fazer, produzir), autopoiesis significa 

"produzir a si mesmo" (produção de si mesmo, autoprodução, “autofazimento”); na conjun-

ção dos conceitos de autonomia e conhecimento, refere-se aos sistemas cujos processos 

produzem seus componentes e padrões (auto-organização) e cujas interações e transfor-

mações regeneram o próprio sistema (sistema aprendente) que o produz. O princípio da 

autopoiesis é o da capacidade dos organismos recriarem-se continuamente. Segundo Ma-

turana e Varela, essa capacidade de autocriação vem a ser “o núcleo biológico da dinâmica 
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seguirmos recriando o nosso mundo. Nas palavras de Najmanovich 

(2001b), trata-se de um ‘mundo de sentido e de imaginação desenfre-

ada, de criação e desafio permanente’: 

Fortemente ligada ao conceito de ação, a criatividade se apresenta 

como libertadora, porque implica o ultrapasse da racionalidade 

mecânica e apela para os recursos da imaginação, não raro classi-

ficados como ‘irracionais’. Isso acontece nas ciências, nas técni-

cas, nas artes ou em qualquer variedade da ação humana, graças 

à nossa natural artificialidade que nos permite transformar e também 

transformar-nos. (p. 14).  

     Sabemos que a criatividade não pode ser ensinada, mas é 

possível criar as condições culturais para seu desenvolvimento. Em 

termos educacionais, isso implicará “uma pedagogia capaz de hibri-

dizar modos diferentes de apreender a realidade, conjugando a abor-

dagem lógica e metódica do mundo com a perceção global e intuitiva 

típica das práticas artísticas” (Sodré, 2012: 104). A adoção desta pers-

petiva supõe o entendimento de que a percepção estética e a imagina-

ção criadora configuram modos de aprender. 

A dimensão estética e o sentido da Arte na Educação/formação 

“O corpo humano é a fonte, e as linguagens estéticas são os meios 

de um pensamento simultâneo ao Pensamento Simbólico das pa-

lavras e dos gestos convencionados. Esta é a razão da arte. As for-

mas estéticas de conhecer produzem um Pensamento Sensível es-

pecífico, que somente através delas se obtém e às outras se acres-

centa” (Boal, 2009: 91). 

Numa altura em que dirigia a Secretaria de Educação do mu-

nicípio de São Paulo, Freire foi entrevistado pela professora Joana 

Lopes no Departamento de Artes Corporais da Universidade Esta-

dual de Campinas (São Paulo), entrevista essa que ganhou o título 

“Conversando com Paulo Freire sobre Arte e Educação, nos 21 anos 

da Pedagogia do Oprimido” (Freire, 1990). Na ocasião, quando per-

guntado sobre se a Arte seria um meio para que na escola os alunos 

pudessem expressar suas verdades, ‘sejam bonitas sejam feias’, sua res-

posta foi incisiva, clara e concisa: 

                                                           
constitutiva dos seres vivos”. Os sistemas vivos são sistemas cognitivos e a vida é um processo 

de cognição. Cf. Hugo Assmann, 1998, Glossário, verbete Autopoiese (p. 136). 
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Eu não gostaria de dizer que a arte seria um meio para isso. A arte 

tem que participar da escola como ela mesma, como fim. Ela pode 

até ser meio, mas ela tem que ser respeitada como atividade-fim. 

A arte tem que ter um lugar de respeito na escola. 

No decorrer desta entrevista, Freire preocupa-se em explici-

tar seu pensamento sobre o lugar da Arte na escola, para além de um 

entendimento focado na questão do ensino das artes ou da Educação 

Artística propriamente dita: 

(…) na medida que a prática escolar considerar a expressão artís-

tica como algo substantivo, como algo tão necessário quanto saber 

matemática, para a vida; no momento em que a escola testemu-

nha isso ao aluno, no momento em que respeita a expressividade 

criadora do aluno, em que a escola respeita as práticas fazedoras 

de boniteza dos meninos e das meninas. (Freire, 1990). 

O professor e escritor norte-americano Elliot Eisner, dedicou-

se a desenvolver em seus escritos as bases de um pensamento contem-

porâneo em torno da articulação entre Arte e Educação. Para o autor, 

“Educação é o processo de aprender a criar a nós mesmos e o papel 

das Artes é refinar os sentidos e alargar a imaginação: é isso que as artes 

promovem, como um processo e como os frutos desse processo.” (Eis-

ner, 2002: 4)  

A conceituação de Arte/Educação elaborada pela professora 

brasileira Ana Mae Barbosa, da Universidade de São Paulo e Uni-

versidade Anhembi, vai aproximar Elliot Eisner e Paulo Freire. Eis-

ner, porque conceitua educação como um processo de aprender como 

inventar a nós mesmos; Freire, porque ensina que a educação é um pro-

cesso de ver a nós mesmos e ao mundo à volta de nós. Enquanto Eisner 

enfatiza a imaginação, Freire valoriza-a, mas sugere diálogos com a 

conscientização social. Como reflete a autora: 

Para ambos, a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, 

formatada pela cultura, influenciada por linguagens, impactada 

por crenças, clarificada pela necessidade, afetada por valores e 

moderada pela individualidade. Trata-se de uma experiência com 

o mundo empírico, com a cultura e a sociedade, personalizada 

pelo processo de gerar significados, pelas leituras pessoais “auto-

sonorizadas” do mundo fenomênico e das “paisagens interiores” 

(Barbosa, 2005a: 12). 
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Ainda segundo esta autora, outra convergência entre Freire e 

Eisner encontra-se no entendimento da cognição como um processo 

pelo qual o organismo torna-se consciente de seu meio ambiente; e 

também, na função importante que ambos atribuem à Arte na articu-

lação do conhecimento. 

Os escritos de Ana Mae Barbosa enfatizam a importância da 

presença das artes na educação para trabalhar construção e cognição, 

visto que em Arte, opera-se com todos os processos da atividade de 

conhecer, não só com os níveis racionais, mas com os afetivos e emo-

cionais. A este respeito, Barbosa faz notar que inúmeros estudos têm 

apontado o contributo da Arte/Educação ao desenvolvimento cogni-

tivo, “afirmando a eficiência da Arte para desenvolver formas subtis 

de pensar, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, conceber 

possibilidades, construir, formular hipóteses e decifrar metáforas” (p. 

17). 

A autora alerta-nos também sobre a importância da arte para 

nos permitir a tolerância à ambiguidade e a exploração de múltiplos 

sentidos e significações, entendendo que esta “dubiedade” da arte 

torna-a valiosa na educação, dado que “em arte não há certo ou 

errado, mas sim o mais ou menos adequado, o mais ou menos signi-

ficativo, o mais ou menos inventivo” (Barbosa, 2005b: 296). Um outro 

aspecto importante destacado por Ana Mae Barbosa, é que as artes 

operam como um canal de exploração da nossa paisagem interior e, em 

simultâneo, provêm as condições necessárias a um despertar para o 

mundo à nossa volta. Isso porque levam os indivíduos a uma atitude 

que os conduz a passar do estado das ideias para o estado da comu-

nicação, a formular conceitos e a descobrir como se comunicam esses 

conceitos – saberes que se fazem necessários ao desenvolvimento da 

capacidade de ler e analisar o mundo. 

Já de há muito se sabe que a experiência do fazer criativo favorece o 

processo de individuação, fortalece a crença do indivíduo em si 

mesmo, promove e constrói autonomia, ‘empodera’. Um dos obje-

tivos principais da educação através das artes é mesmo promover a 

capacidade do educando para desenvolver-se através da experiência 

que a criação ou a percepção de formas expressivas torna possível. 

Nessa atividade, “sensibilidades são refinadas, distinções fazem-se 

mais subtis, a imaginação é estimulada e habilidades são desen-

volvidas para dar forma sentindo” (Eisner, 2002: 24). 
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Mas as artes fazem mais do que atender a necessidades indi-

viduais, por importante que tal contribuição possa ser: no dizer de 

Eisner, elas podem servir também como “modelos do melhor a que a 

aspiração e a prática educacional podem chegar a ser” (p. 24) pois, 

além de promover a nossa consciência de aspectos do mundo que não 

tínhamos experimentado conscientemente antes, as artes possibilitam 

envolver a imaginação como um meio para explorar novas possibilidades. 

Assim entendidas, as linguagens artísticas colocam à nossa 

disposição um meio valioso em todo o tipo de processo educa-

tivo/formativo que se proponha o aprimoramento de capacidades e 

possibilidades experienciais das pessoas, na perspectiva de um desen-

volvimento que contemple e conjugue as múltiplas dimensões envol-

vidas na “aventura do conhecimento” como construção/formação do 

humano. É neste sentido que Eisner expressa sinteticamente o seu 

pensamento sobre qual seria o contributo fundamental da Arte para a 

formação das pessoas: 

Trabalhar com as artes não é apenas uma forma de criar perfor-

mances e produtos, mas sim uma forma de criar nossas vidas, expan-

dindo nossa consciência, dando forma a nossas disposições, satis-

fazendo a nossa busca por significado, estabelecendo contacto 

com os outros, e compartilhando uma cultura. (Eisner, 2002: 6) 

Em síntese: afirmamos que a arte na educação, como expressão 

pessoal e como cultura, pode constituir um canal privilegiado tanto 

para o desenvolvimento individual como para a identificação cultural. Por-

que, por meio da Arte, é possível: desenvolver a percepção e a imaginação, 

para apreender a realidade do meio ambiente; desenvolver a capacidade 

crítica, permitindo analisar a realidade percebida; e desenvolver a criati-

vidade, de maneira a mudar de alguma forma a realidade que foi ana-

lisada. 

A abordagem da Arte/Educação vem a ser, então, um cami-

nho à concretização da ideia de experiência formativa, essa ideia que 

implica a vivência de experiências de aprendizagem significativa e um 

“se voltar para si mesmo”, uma “relação interior com a matéria de es-

tudo”. Para o professor espanhol Jorge Larrosa Bondía (2002), da 

Universidade de Barcelona, o saber da experiência se dá na relação entre 



100 anos com Paulo Freire 

106 

 

o conhecimento e a vida humana, destacando a relação entre a apren-

dizagem significativa e a vida singular e concreta das pessoas: 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indi-

víduo concreto em quem encarna. Não está, como o conheci-

mento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo 

como configura uma personalidade, um caráter, uma sensibili-

dade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 

mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir- se) e uma 

estética (um estilo).” (p. 27) 

      Esse “voltar-se para si mesmo” pode ser compreendido como “o 

efeito da melhor arte” e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza da ex-

periência estética. Assim, temos a ideia de formação construída em rela-

ção a uma teoria da arte. 

Arte/Educação Na Formação De Educadores(As) 

“Temos que saber partir do nível em que os educandos estão – 

este é um nível cultural, ideológico, político – e é por isso que o 

educador tem que ser sensível, tem que ser esteta, tem que ter 

gosto: a educação é uma obra de arte.” (Freire, 2000b, 4m34 - 

4m56) 

A relevância do tema da formação no pensamento de Paulo 

Freire – e da discussão ‘formação versus treinamento’ – fica evidenci-

ada nos seus últimos escritos publicados: em À sombra desta mangueira 

(1995); na Pedagogia da Autonomia (1996), onde aparece em pelo me-

nos 20 passagens; em Professora sim, tia não (1997); e nos dois livros 

póstumos: Pedagogia da Indignação (2000a) e Pedagogia da Tolerância 

(2013). Neste último, merece destaque a seguinte frase de Freire: “Eu 

gostaria que fosse banido esse conceito de treino. Eu falo em formação, e 

não em treino, eu sou gente, não sou treinável, ou me formo ou me de-

formo” (Freire, 2013: 330). 

Referido em várias passagens de diversos escritos de Freire, o 

contexto dessa discussão vem a ser o do avanço do neoliberalismo 

como uma ideologia que acompanha a nível global as transformações 

no campo econômico e, a partir deste, “invade” os demais campos da 

atividade humana – particularmente o campo da Educação – como 

pensamento e linguagem. Daí o inequívoco posicionamento de 

Freire, ao afirmar que “a pedagogia radical jamais pode fazer nenhuma 
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concessão às artimanhas do ‘pragmatismo’ neoliberal, que reduz a prática edu-

cativa ao treinamento técnico-científico dos educandos. Ao ‘treinamento’ e não 

à ‘formação’.” (Freire, 2013: 43) 

Em contraposição à estreiteza da concepção neoliberal, na 

qual a educação é subsumida à ‘lógica do mercado’, a concepção frei-

reana da educação/formação revela profundidade e amplitude, advindas 

do seu entendimento sobre o caráter formador e sobre as dimensões 

ética e estética do exercício educativo. Como lemos na Pedagogia da 

Autonomia: 

É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que 

puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. (…) 

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou 

não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao 

lado sempre da estética. Decência e boniteza de mãos dadas. (…) 

É por isto que transformar a experiência educativa em puro treina-

mento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente hu-

mano no exercício educativo: o seu caráter formador. (…) Educar 

é substantivamente formar. (Freire, 1996: 15, 36-37)  

    Criticidade, afetividade e criatividade formam o tripé das ca-

pacidades que a Pedagogia da Autonomia se propõe trabalhar. Ao 

compreender o pensamento e o conhecimento como feitos não ape-

nas de razão, mas também de intuição, de emoção e de sensibili-

dade; ao enfatizar o papel do corpo e o lugar da arte na aprendiza-

gem e na formação do humano – Freire aponta caminhos à constru-

ção da autonomia na educação, “pela liberação das energias de vida e de 

conhecimento desconhecidas e recalcadas pelos poderes-saberes insti-

tuídos” (Assmann, 1998: 134). 

Arte/Educação: Uma Perspectiva Pedagógica Para A Formação De 

Educadores (As) 

O contexto formativo/educacional mais amplo no qual esta-

mos inseridos abrange a circulação de ideias, significados e sentidos 

no interior de uma cultura. A educação/formação é entendida aqui 

como um processo no qual o educando é levado a criar um sentido 

pessoal para a sua vida, a partir da análise, crítica e seleção dos senti-

dos veiculados por sua cultura. 

Assim, a própria educação possui uma dimensão estética: levar 

o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação 
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no seu ambiente cultural, de modo que haja coerência entre o falar e o 

fazer, entre o pensar e o agir, entre o sentir e o atuar. Coerência ne-

cessária ao próprio educador na perspectiva de ‘fazer-se sujeito da prá-

tica educativa’, pois tanto educandos como educadores partilham do 

mesmo caldo de cultura atravessado por processos de controle social 

difuso que intentam também subjetivá-los. Por isso adverte Freire 

(2000a): 

É importante ler a realidade, compreender o que se passa no campo 

do invisível nas políticas de subjetivação que, atuando sobre nos-

sos corpos, produzem subjetividades conformadas, pessoas com a 

vontade enfraquecida, a resistência frágil, a identidade posta em 

dúvida, a autoestima esfarrapada. (p. 47) 

As correntes pós-positivistas – nas quais podemos incluir o 

pensamento de Paulo Freire – desenvolveram novas perspectivas para 

pensar a experiência humana do mundo que rompem radicalmente com 

as noções dualistas modernas do positivismo e do romanticismo. Para 

o pensamento pós-positivista, 

o mundo humano não é um mundo ‘natural’, a experiência não é 

algo que nos sucede passivamente, mas é fruto de nossas possibi-

lidades poiéticas, da nossa capacidade de construir um sistema de 

símbolos, de produzir sentido, de apropriar-nos do mundo e re-

criá-lo em nossa interação com ele. (Najmanovich, 2001b: 6) 

A Técnica (a tekné dos gregos), assim entendida como ‘ex-

pressão da atividade criativa humana’, não seria a mera possibilidade 

de construir artefatos, mas a arte de transformar o entorno, de recriá-

lo segundo nossas necessidades, desejos e possibilidades.  

Trata-se também de integrar na prática educativa/formativa 

abordagens que sustentam o privilégio do imaginário na vida social 

humana: “o imaginário como condição de possibilidade de toda a 

vida psíquica, de todo o sistema semiótico, de toda a produção de sig-

nificado” (Najmanovich, 2001b). Para esta autora, o mundo de ‘rea-

lidades virtuais’ em que vivemos na contemporaneidade, torna impe-

rioso “conceber novas paisagens cognitivas que permitam tecer vínculos 

entre as áreas da experiência que estavam cindidas e subvalorizadas 

nas perspectivas clássicas, e dar lugar à emergência de novas e inéditas 

possibilidades” (p. 6). 

 



100 anos com Paulo Freire 

109 

 

Arte como caminho na formação do humano e no reencantamento 

do mundo 

Da articulação entre o pensamento de Paulo Freire e a abor-

dagem da Arte/Educação trabalhados neste texto, vemos emergir co-

nexões interessantes entre Poesia e Política 25, integrando o poético na 

educação como uma dimensão vital que transcende o poema e nos co-

move através das mais diversas expressões artísticas. Sabemos que a 

música, a poesia, a dança, as artes cênicas e as artes plásticas, quando 

integram experiência, representam a arte – tomada como forma de edu-

car – como uma atividade social orgânica, um meio de vida globalizador 

de outras áreas de ação e conhecimento humanos. 

São muitos(as) os(as) educadores(as) que realizam experiên-

cias nessa perspectiva, nos mais diversos contextos escolares e não-

escolares. Tais experiências apoiam-se na convicção que a educa-

ção/formação, trabalhada na perspectiva da arte e através das expressões ar-

tísticas, pode operar no sentido da transformação da consciência e da ação 

dos indivíduos no mundo, como explicita Eisner (2002) na sua refle-

xão sobre o papel das artes, identificando as várias maneiras como elas 

afetam a consciência: 

Elas refinam nossos sentidos para que a nossa capacidade de expe-

rienciar o mundo torne-se mais complexa e sutil; promovem o uso 

de nossas capacidades imaginativas, de modo que possamos vis-

lumbrar o que não podemos realmente ver, provar, tocar, ouvir e 

cheirar; fornecem modelos através dos quais podemos experimen-

tar o mundo de maneiras novas; e fornecem os materiais e ocasiões 

de aprender a lidar com problemas que dependem de formas de 

pensamento relacionadas às artes. Elas também celebram os aspectos 

“consumatórios”, os aspectos não instrumentais da experiência humana 

e fornecem os meios através dos quais significados que são inefá-

veis, mas cheios de sentimento, podem ser expressos. (p. 19) 

Assim, entendemos que o destaque que é dado num trabalho 

formativo a dinâmicas com ênfase na consciência corporal, na estética do 

gesto, na vivência, bem como na utilização da linguagem poética, contribui 

                                                           
25 “Talvez o poder e o vigor das obras de Freire devam ser encontradas na tensão poesia 

e política, que as converte num projeto para cruzadores de fronteiras, para aqueles que 

leem a história como um modo de recuperar poder e identidade escrevendo de novo o 
lugar e a prática da resistência cultural e política.” Ref. Paulo Freire y el origen del 
intelectual fronterizo (Henry Giroux, 1996, pp. 221-236). 
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para um desenvolvimento mais integral e integrativo das diversas dimensões 

do humano no fazer educativo/formativo – inclusive a dimensão de um pensar 

mais complexo. 

É neste sentido que o pensamento de Paulo Freire e a abor-

dagem pedagógica da Arte/Educação podem ser tomados como ma-

trizes de uma metodologia da formação de profissionais da Educação, pois 

tanto um como a outra centram-se na consideração do(a) educador(a) 

como pessoa e na valorização do seu fazer como ‘arte e ofício’. Como 

reitera Paulo Freire: 

Faz parte da natureza da prática educativa a boniteza. O ser da 

educação tem que ver com o conhecimento, com a política, com 

a ética, com a estética (...) a prática educativa tem exigências de 

ordem ética, mas também ela é normalmente bonita, porque tem 

que ver com a formação do ser: o ato de formar é ao mesmo tempo 

estético e ético. É uma relação indicotomizável, entre boniteza, 

moralidade e decência. (Freire, 1990) 

Adotar tal perspectiva na educação/formação implica consi-

derar que, na confluência dos bens simbólicos e espirituais, temos a 

Arte em todas as suas expressões, impulsionando relações entre pes-

soas e grupos, renovando vivências, tecendo laços de solidariedade, 

criando imaginários e poéticas imprescindíveis para o conhecimento 

do outro e de si mesmo. Assim sendo, desenvolver-se com arte pode tor-

nar a nossa vida mais alegre e o nosso olhar mais sensível à realidade 

cotidiana; pode contribuir para a criação de um rico imaginário, apoi-

ado nas raízes e na criatividade coletiva do presente; e resgatar poéticas 

que dão um sentido à vida em comunidade pela alegria, o lúdico, a 

imaginação. 

Num contexto em que tende a prevalecer o desencantamento do 

mundo com a possibilidade de domínio de todas as coisas através do 

cálculo e a administração total da vida das pessoas por poderes anôni-

mos, as considerações aqui tecidas na interface do pensamento de 

Paulo Freire com as postulações da Arte/Educação, afirmam que so-

mos todos criadores potenciais e que, embora a criatividade não possa 

ser ensinada, as práticas educativas podem dar forma a um ambiente 

pedagógico favorável ao seu exercício. 

Já sabemos que a Arte, em suas múltiplas dimensões, é um 

campo incomensurável de possibilidades para o exercício da criação. 
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É através do imaginário que o ser humano projeta no tempo a recriação 

do mundo. A arquitetura do porvir, que pode ser projetada através da 

Arte, permite-nos múltiplas invenções, dando sentido à nossa existên-

cia e nos levando a agir. 

E porque o mundo não é unívoco, porque ele tem muitas vo-

zes e cada vez mais se revela uma trama complexa, uma teia de eventos, 

energias e informações que interagem incessantemente, conclui o professor 

Severino Antônio, da Universidade Estadual de Campinas, no seu li-

vro Crise e reencantamento da aprendizagem (2002): 

É preciso educar para as polissemias. Para o conhecimento como 

multiplicidade. Para as entrelinhas dos textos que entretecem o 

real. Educar para a convivência quotidiana com diversas fontes 

simultâneas, com redes de ideias e de dados. Educar para a inter-

pretação. Para a criação. Criar e revelar sentidos: necessidades vitais nos-

sas e de nossos trabalhos de ensinar e aprender. Sabemos disso, cada 

vez mais, mas ainda não aprendemos como fazer. (p.33) 

Assim entendemos que, na busca de uma tal aprendizagem, 

a vivência integrada das diversas dimensões do fazer educativo – a 

pedagógica, a política, a ética, a estética, a afetiva – aponta para a 

possibilidade de uma nova educação poética, para a qual estamos sendo 

desafiados no tempo presente. Daí a aposta na Arte/Educação, na edu-

cação através da arte, no fazer educação na perspectiva da arte. Como reflete 

o professor Severino Antônio: 

O reencantamento do mundo e da aprendizagem precisa de uma redesco-

berta da poesia. Para educar a sensibilidade, a inteligência, a ima-

ginação. Um novo olhar, uma nova escuta poética. Uma nova edu-

cação poética. A poesia religa a dimensão intelectual e a dimensão 

sensível, assim como religa a percepção atenta e a imaginação in-

tensa. Religa sujeito e objeto, pensamento e experiência. Realista e visi-

onária, vem de antes e vai além da razão. Pode educar os educa-

dores e os educandos para a alegria de pensar e de criar, para a 

interpretação dos sentidos, os lógicos e os analógicos, os que se 

evidenciam e os que se ocultam. A poesia educa para as linhas e 

para as entrelinhas. (Antônio, 2002: 63) 

A Arte pode ser experienciada como um canal eficaz para 

apurar os sentidos da cultura e a construção de identidades, como estímulo 

à expressão das percepções e dos sentimentos, bem como à constru-
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ção/criação de conhecimentos. As linguagens artísticas podem ser aci-

onadas como um meio propício à emergência e ao acontecimento de 

aprendizagens significativas, constituindo um canal privilegiado de cria-

ção de sentidos para o viver individual e coletivo. 

Por Uma Educação/Formação Po (I) Ética 

A abordagem aqui desenvolvida considera a Arte como lin-

guagem que aguça os sentidos e expande a imaginação, como canal 

de acesso a significados que não podem ser transmitidos por outros 

meios; promotora de uma educação da sensibilidade estética; impulsio-

nadora de um modo de pensamento que se encaixa na tolerância à 

ambiguidade, no desfrute do processo e em sua coerência junto à sua 

finalidade; estimulante do comportamento exploratório, válvula pro-

pulsora do desejo de aprendizagem. Pensar assim requer considerar 

também que a arte e todo processo de ‘salto de conhecimento’ deve se cons-

tituir de uma parcela de não-intencionalidade, de não-deliberação. 

A Arte/Educação vem dar destaque a práticas educativas que 

exploram a possibilidade de revelar e (re)criar mundos: no diálogo do 

sujeito criador com a sua obra (inclusive a própria vida, tomada como 

obra de arte), pensar/refletir, interpretar/contextualizar, fazer associa-

ções, traduzir o indizível em formas visíveis. As formas simbólicas 

mostram o quanto a vida interior é única, rica em significados e o 

quanto temos para contar/narrar e compartilhar. 

     Trata-se, pois, como o faz Paulo Freire, de pensar a Educação como 

Arte, como atividade estética, como um fazer criativo: capaz de ma-

nifestar uma originalidade única, capaz de refletir poeticamente o estar 

no mundo. A Arte propicia que o indivíduo entre verdadeiramente 

em relação, estimulando o movimento e a mudança: busca e possibi-

lidade de encontro, integração, plenitude. Ao gosto de Freire, con-

clui o professor Severino Antônio: 

Para despertar e desenvolver a inteligência adormecida, a sensibi-

lidade adormecida, a imaginação adormecida, é preciso poesia. E 

é preciso amorosidade. Uma relação poética e amorosa com o co-

nhecer, o ensinar, o aprender. E com aqueles a quem ensinamos e 

com quem também aprendemos. (…) É preciso reconhecer, des-

pertar, desenvolver as potencialidades poéticas – sensíveis, imagi-

nativas, simbólicas – das práticas educativas. (…) A aprendiza-

gem como uma dimensão poética. A aprendizagem como experi-
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ência poética. Realmente vivenciada como uma atividade cria-

dora, de desenvolvimento de formas sempre renovadas de perce-

ber e de imaginar, de pensar e de dizer a existência e o mundo. 

(Antônio, 2002: 94-97) 

Afirmamos que a Arte é fator e vetor essencial de humanização. A 

formação humana precisa de integrar o sentir e as emoções, para isso 

é necessário conceber o campo do conhecimento estético onde a Arte tem 

expressão plena. A articulação promovida através da Arte/Educação 

(“Educação com/como Arte”, “Educação através das Artes”, “Edu-

cação na perspetiva da Arte”) é indicativa da possibilidade de experi-

enciar nos espaços educativos/formativos uma nova educação centrada 

na inteireza, a educação pensada e praticada a partir de nexos vivenciais 

entre seres humanos concretos, sujeitos encarnados, colocando em foco 

a corporeidade viva, na qual necessidades e desejos formam uma uni-

dade – como alternativa a uma educação apartada da vida, que disso-

cia razão e sensibilidade, cognição e afeto, apropriação e criação. 

Veja que a mão humana é tremendamente cultural. Ela é faze-

dora, ela é sensibilidade, ela é visibilidade; a mão faz proposta, a 

mão idealiza, a mão pensa e ajeita. E eu faço ênfase nesses movi-

mentos pelos quais o corpo humano vira corpo consciente. O 

corpo se transforma em corpo perceptor. E ele descreve, ele anota 

que, em sua transformação, a vida social está mudando também. 

O corpo age e, durante suas atitudes, ele desaninha de si e de suas 

relações o conhecimento sobre a vida. (Freire e Nogueira, 1989: 

34-35) 

Em suma, dizemos aqui de uma educação que, buscando 

constituir-se como um espaço da formação de sujeitos críticos e criativos, de 

experiência estética e ética, de reinvenção po(i)ética do fazer educativo/forma-

tivo, (re)cria um espaço-tempo no qual a pessoa na pessoa do(a) educa-

dor(a) e na pessoa do(a) educando(a) possa ser reconhecida e mobili-

zada.  

  



100 anos com Paulo Freire 

114 

 

Referências  

Antônio, Severino (2002). Reencantar a aprendizagem. In Severino 

Antônio, Educação e transdisciplinaridade: Crise e reencantamento da 

aprendizagem (pp.93-105). Rio de Janeiro: Lucerna. 

 

Assmann, Hugo (1998). Glossário. In Reencantar a Educação: Rumo à 

sociedade    aprendente (pp.127-188). Petrópolis: Vozes. 

Barbosa, Ana Mae (2005a). Uma introdução à arte/educação con-

temporânea. In Ana Mae Barbosa (Ed.), Arte/educação contemporânea: 

Consonâncias internacionais (pp.11-22). São Paulo: Cortez. 

Barbosa, Ana Mae (2005b). Depoimento. Educação & Realidade, 30(2), 

299-301. 

Boal, Augusto (2009). A Estética do oprimido: Reflexões errantes sobre o 

pensamento do ponto de vista estético e não científico. Rio de Janeiro: Fu-

narte/Garamond. 

Casali, Alípio (2016). Ética y estética como expresiones de espiritua-

lidad en Paulo Freire. Rizoma freireano [on line], 21, 2016. Retirado em 

abril 20, 2018 de  

http://www.rizoma-freireano.org/index.php/etica-y-estetica-21. 

Catalão, Vera Lessa (2004). A redescoberta da pertença à natureza por uma 

cultura da corporeidade. Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília. Brasília: Editora da UnB. (texto fotocopiado) 

Castoriadis, Cornelius (1982). A instituição imaginária da sociedade. São 

Paulo: Paz e    Terra.Duarte Jr., João Francisco (1995). Fundamentos 

Estéticos da Educação. Campinas:     Papirus Faria, Hamilton e Garcia, 

Pedro B. (2003). Arte e Identidade Cultural na construção de um    Mundo 

Solidário. 2. ed. São Paulo: POLIS. 

Eisner, Elliot (2002). Introduction (xi-xiv); 1. The role of the arts in 

transforming    consciousness. In Elliot Eisner, Arts and creation of mind 

(pp. 1-24). New Haven &      London: Yale University Press. 

  

http://www.rizoma-freireano.org/index.php/etica-y-estetica-21


100 anos com Paulo Freire 

115 

 

Freire, Paulo (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Freire, Paulo (1981). Ação cultural para a liberdade. 5. ed. Rio de Ja-

neiro: Paz e Terra. 

Freire, Paulo (1990). Arte e educação nos 21 anos da Pedagogia do Opri-

mido. Paulo Freire entrevistado por Joana Lopes, no Departamento 

de Artes Corporais da UNICAMP, Campinas, Brasil, 1990. Retirado 

em abril 20, 2018 de http://www.acervo.paulo-

freire.org:8080/jspui/handle/7891/1882. 

Freire, Paulo (1995). À sombra desta mangueira. São Paulo: Olho 

D’Água. 

Freire, Paulo (1996). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prá-

tica educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Freire, Paulo (1997). Professora sim, tia não: Cartas a quem ousa ensinar. 

São Paulo:        Olho D’Água. Freire, Paulo (2000a). Pedagogia da in-

dignação: Cartas pedagógicas e outros escritos.São Paulo: UNESP.     

Freire, Paulo (2000b). Paulo Freire entrevistado na cidade do México, 

1996. In videodoc   Paulo Freire, constructor de  sueños. Instituto Mexi-

cano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Cátedra Paulo Freire 

do ITESO, Universidad Jesuíta de Guadalajara, fevereiro de 2000. 

Retirado em abril 20, 2018 dehttp://www.you-

tube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo 

Freire, Paulo (2001). Educação permanente e as cidades educativas. 

In Paulo Freire, Política e educação: Ensaios (pp.11-15). 5. ed. São 

Paulo: Cortez. 

Freire, Paulo (2013). Pedagogia da Tolerância. Ana Maria Araujo Freire 

(Ed.). 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Freire, Paulo, & Nogueira, Adriano (1989). Que fazer: Teoria e prática 

em educação   popular. 2. ed. Petrópolis: Vozes. 

Giroux, Henry (1996). Placeres inquietantes: Aprendiendo de la cultura po-

pular. Barcelona:   Paidós.  

http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo
http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_eoT19mo


100 anos com Paulo Freire 

116 

 

Larrosa, Jorge (2002). Notas sobre a experiência e o saber da ex-

periência. Revista    Brasileira de Educação, 19, 20-28. 

Merleau-Ponty, Maurice (1994). Fenomenologia da Percepção. São 

Paulo: Martins Fontes. 

Najmanovich, Denise (2001a). O sujeito encarnado: Questões para pes-

quisa no/do cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A. 

Najmanovich, Denise (2001b). Arte-Tecnologia para reinventar la fi-

esta del conocimiento. In Jornadas As redes cotidianas de conhecimento e 

a tecnologia no espaço/tempo da escola e em outros espaços/tempos educati-

vos. UERJ, Rio de Janeiro, Brasil. Retirado em julho 7, 2013 de 

http://www.bahiapsicosocial.com.ar/biblioteca-descrip-

tion.php?id=1145 

Ostrower, Fayga (1999). Criatividade e processos de criação. 13. ed. Pe-

trópolis: Vozes. Read, Herbert (1977). A educação pela arte. São Paulo: 

Martins Fontes.Sodré, Muniz (2012). Reinventando a educação: Diversi-

dade, descolonização e redes. Petrópolis: Vozes.   

 

 

 

  

http://www.bahiapsicosocial.com.ar/biblioteca-description.php?id=1145
http://www.bahiapsicosocial.com.ar/biblioteca-description.php?id=1145


100 anos com Paulo Freire 

117 

 

 

PAULO FREIRE E MAURICE TARDIF: UM DIÁLOGO DE 

REFERÊNCIAS PARA FORTALECER A ARTICULAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESCOLA NA PERSPECTIVA  

DA FORMAÇÃO COM EDUCADORES/AS 

 
   Ana Lúcia Souza de Freitas26 

 

 

Introdução 

O texto põe em diálogo as referências de Paulo Freire e Mau-

rice Tardif para ratificar o valor dos saberes da experiência profissio-

nal docente no âmbito da formação com educadores. Toma como 

ponto de partida duas afirmações, feitas por outros autores, para jus-

tificar a reflexão a que se propõe. A primeira afirmação, feita há quase 

duas décadas por Francisco Imbernón (2000), no contexto de sua re-

flexão acerca dos desafios da educação no século XXI; a segunda, 

também feita há mais de uma década por Boaventura de Sousa Santos 

(2005), em sua crítica à universidade. Tais afirmações são reveladoras 

da historicidade do tema, bem como de sua relevância. 

 A afirmação de Francisco Imbernón diz respeito à sua preo-

cupação com o fato de que “muitos dos postulados vanguardistas 

avançaram mais no terreno das ideias do que no das práticas alterna-

tivas” (IMBERNÓN, 2000, p.79), ou seja: o autor refere-se à fragili-

dade da repercussão da teoria crítica no âmbito da práxis em institui-

ções concretas, convertidas em experiências comunicáveis. No con-

texto de sua reflexão, destaca a importância de dois tipos de olhares: 

“um primeiro olhar imediato, próximo, de curto alcance, um olhar 

que nos ajuda a resolver esses problemas cotidianos que chegam a nos 

obcecar e não nos permitem levantar os olhos” (op. cit. p.77) e um 

                                                           
26 Doutora em Educação com Pós Doutorado em Pedagogia Crítica pela Liverpool 
Hope University. Professora e Pesquisadora no Programa de Mestrado Profissional em 
Gestão Educacional. UNISINOS. E-mail: anafr@unisinos.br 
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segundo olhar, voltado para um exercício de amplitude e profundi-

dade que 

[...] mesmo assumindo o risco do engano, do fatalismo ou da fan-

tasia, pode ajudar-nos a avaliar o que obtivemos no passado, o 

que soubemos construir no presente, o que podemos projetar para 

o futuro, o que desejamos construir a curto e médio prazos e, prin-

cipalmente, que mecanismos colocaremos em funcionamento 

para realizar estes desejos (op. cit. p.77-78). 

De modo complementar, a afirmação de Boaventura de 

Sousa Santos apresenta uma “provocação”, problematizando o sen-

tido do que se faz na universidade:  

Quem trabalha hoje na universidade sabe que as tarefas universi-

tárias estão dominadas pelo curto prazo, pelas urgências do orça-

mento, da competição entre faculdades, do emprego dos licencia-

dos, etc. Na gestão destas urgências florescem tipos de professores 

e de condutas que pouco préstimo ou relevância teriam se, em vez 

de urgências, fosse necessário intensificar e potenciar as emergên-

cias onde se anuncia o longo prazo (SANTOS, 2005, p.115). 

 Os referidos autores são tomados como referência para justi-

ficar a reflexão proposta neste momento por considerar que suas pre-

ocupações ainda são representativas – pelo menos em parte – das prá-

ticas educativas na escola e na universidade, circunstanciadas num 

quadro social marcado pela “desregulamentação social e econômica, 

as ideias e práticas neoliberais, a tão falada globalização ou mundia-

lização, os indicadores de desempenho para medir a qualidade edu-

cativa, a falsa autonomia da educação e o avanço do gerencialismo 

educativo” (IMBERNÓN, 2011, p.38). 

Em consonância com os referidos autores, a reflexão que o 

texto apresenta pretende  ir além das urgências do cotidiano, pro-

pondo um olhar que não se reduza ao curto alcance, mas que se dis-

ponha a problematizar as relações entre universidade e escola no âm-

bito da formação com educadores/as, apresentando a seguinte ques-

tão: como se estabelece o diálogo entre conhecimento teórico e co-

nhecimento prático entre educadores/as que atuam na escola e edu-

cadores/as que atuam na universidade? Ao propor um olhar de longo 

alcance, não se pretende esgotar a reflexão, mas, ao contrário, desta-

car a necessidade de seguir, coletivamente, construindo a compreen-
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são sobre o tema em sua amplitude e profundidade. Assim como Im-

bernón (2000), compreende-se que desenvolver o olhar em profundi-

dade pode contribuir para orientar a tomada de decisão referente às 

questões de curto prazo que se apresentam no cotidiano da universi-

dade e da escola, bem como nas relações pessoais/institucionais entre 

os/as educadores/as que nelas trabalham. 

 É nesse sentido que o texto apresenta o diálogo entre Paulo 

Freire e Maurice Tardif, chamando atenção para o distanciamento 

entre conhecimento teórico e conhecimento prático no âmbito da for-

mação de professores e destacando a necessidade de avançarmos, tal 

como propõe Clermont Gauthier (1998) em relação a um repertório 

de conhecimentos próprios ao ensino, tendo em vista a profissionali-

zação da docência. Segundo o autor, a pesquisa em educação, ao te-

matizar os saberes necessários ao ensino, contribui para a superação 

de dois obstáculos fundamentais: de um lado, o exercício da atividade 

docente que não leva em conta os saberes que lhe são inerentes, e de 

outro, a produção de ciências da educação que não levam em conta 

as condições concretas do exercício do magistério. Trata-se de com-

preender tais obstáculos como a dupla face de um mesmo problema: 

a falta de diálogo entre conhecimento teórico e conhecimento prático, 

fragilizando a constituição de um conhecimento profissional social-

mente relevante como perspectiva da formação docente. Todavia, 

avançar nesta direção requer problematizar as relações estabelecidas 

entre universidade e escola. 

Com o intuito de contribuir em relação a este tema/pro-

blema, apresenta-se a seguir o estudo a seguir, organizado em três 

partes. As duas primeiras partes apresentam um breve estudo biblio-

gráfico sobre cada um dos autores, enfatizando a reflexão crítica de 

ambos sobre o distanciamento entre conhecimento teórico e conheci-

mento prático no âmbito da formação de educadores/as. Na terceira 

parte, destaca-se a complementaridade dos autores no que se refere à 

valorização do conhecimento prático, ao reconhecimento dos/as edu-

cadores/as como sujeitos de conhecimento e ao potencial formativo 

da articulação universidade escola. Nas considerações finais, compar-

tilha-se a sistematização de algumas ideias-força que anunciam os be-

nefícios da articulação universidade escola, no que diz respeito ao for-
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talecimento dos saberes docentes em seu potencial educativo transfor-

mador/libertador. Com base nesta compreensão, reitera-se a proposi-

ção acerca da formação com educadores/as como forma de expressar 

o princípio da reciprocidade entre as ações de pesquisar o ensino e de 

ensinar por meio da pesquisa enquanto referência para problematizar 

as ações entre universidade e escola, na perspectiva da horizontali-

dade das relações estabelecidas. 

1. Paulo Reglus Neves Freire: uma referência da teorização a 

partir da própria prática 

Paulo Reglus Neves Freire (1921 – 1997) representa um 

marco na história da educação brasileira e de outros países. A refe-

rência ao nome do autor por extenso tem o intuito de chamar atenção 

para o fato de que, tal como seu nome próprio, há muitos aspectos 

pouco conhecidos e/ou reconhecidos de sua obra. Seu pensamento 

representa uma das tendências pedagógicas no campo da pedagogia pro-

gressista: a educação libertadora. Em oposição à educação bancária, pro-

põe uma prática educativa conscientizadora a favor dos oprimidos. A 

partir de suas primeiras experiências com educação de adultos, a ex-

periência do exílio e o contato com outros países transformaram-no 

num cidadão do mundo sem nunca esquecer suas raízes de cidadão per-

nambucano (FREITAS, 2014).  

Sua contribuição para a profissionalização da docência diz 

respeito à crítica à atuação docente fundada em uma racionalidade 

exclusivamente técnica, anunciando sua compreensão acerca da do-

cência como produção de conhecimento, bem como da escola como 

um importante espaço de formação. Segundo Freire, “A escola não é 

só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um modo 

de ser” (FREIRE, 1991, p.16). 

Merece destaque, entre os aspectos abordados quanto à pro-

fissionalização da docência, sua argumentação acerca da recusa da 

identificação da figura da professora com a da tia. Na obra Professora, 

sim; tia não, Freire chama atenção para o fato de que não é possível, à 

professora, “desconhecer as implicações escondidas na manha ideo-

lógica que envolve a redução da condição de professora à de tia” 

(FREIRE, 1993b, p.26). Entre elas, adocicar sua capacidade de luta, 
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ou de desafiar seus alunos, desde pequenos, a compreender a necessi-

dade de coerência entre teoria e prática, assim como a não neutrali-

dade do discurso. 

As relações estabelecidas entre contexto teórico e contexto 

concreto no campo da formação de professores é também um tema 

presente no pensamento de Paulo Freire que merece destaque no âm-

bito da profissionalização da docência. Segundo ele, a questão que se 

coloca é “como do contexto teórico “tomamos distância” de nossa prá-

tica e nos tornamos epistemologicamente curiosos para então apre-

endê-la em sua razão de ser” (FREIRE, 199b3, p.104). Todavia, faz 

a crítica às relações estabelecidas na universidade, considerando que 

[...] nossa experiência na universidade tende a nos formar à distân-

cia da realidade. Os conceitos que estudamos na universidade po-

dem trabalhar no sentido de nos separar da realidade concreta à 

qual, supostamente, se referem. Os próprios conceitos que usamos 

na nossa formação intelectual e em nosso trabalho estão fora da 

realidade, muito distantes da sociedade concreta. Em última aná-

lise, tornamo-nos excelentes especialistas, num jogo intelectual 

muito interessante, o jogo dos conceitos! É um “balé dos concei-

tos” (FREIRE; SHOR, 1986, p.131). 

Segundo ele, “a formação intelectual do educador o leva a 

pensar a partir do abstrato, dicotomizado do concreto” (FREIRE, 

1993a, p.53). Inversamente, na linguagem popular se descreve o ob-

jeto e não o seu conceito. E exemplifica: 

Se se pergunta a um estudante universitário o que é favela, sua 

tendência é, usando o verbo ser, verbo conotativo, descrever o 

conceito de favela. Se se faz a mesma pergunta a um favelado, sua 

tendência é descrever a situação concreta da favela, usando o 

verbo ter na negativa. “Na favela não tem água, farmácia.” (op. 

cit.) 

Assim, Freire nos mobiliza a pensar acerca da necessidade de 

que se estabeleça uma nova relação entre conhecimento teórico e co-

nhecimento prático no âmbito da formação de professores. Nesse sen-

tido, sua própria experiência como educador e, posteriormente, como 

gestor na secretaria municipal de educação em São Paulo, é revela-

dora da possibilidade de articulação teórico-prática, gerada no intenso 

processo de reflexão sobre suas vivências.  
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Sua produção teórico-crítica, ao revelar o desenvolvimento 

de uma rigorosidade metódica própria, em sua experiência de “gestação 

das ideias” (FREIRE, 1992), sugere caminhos à auto-organização de 

seus/uas leitores/as, de modo a potencializar o conhecimento gerado 

nas e a partir das experiências cotidianas. Teorizar a partir da prática 

é, pois, um importante legado à formação com educadores/as (FREI-

TAS, 2001; 2014). 

Paulo Freire se faz referência da teorização a partir da pró-

pria prática, exercendo-se como sujeito do conhecimento, em coerên-

cia à sua argumentação de que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção 

(FREIRE, 1996, p.25)”, ou seja, trata-se de sua compreensão/ação 

acerca da indissociabilidade da relação ensino-pesquisa, ao conside-

rar que “o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade 

ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz 

parte da natureza da prática docente a indagação, a busca a pesquisa” 

(op. cit. p.32).  

A obra de Paulo Freire se faz testemunho da criticidade exer-

cida no processo de pesquisar a prática educativa, mediante a assun-

ção de sua natureza política. A leitura de sua obra permite identificar 

uma prática crítico-reflexiva exercida em diferentes níveis, potencia-

lizando a tomada de consciência do conhecimento prático. Trata-se 

de importante referência para que educadores/as se assumam como 

sujeitos de conhecimento, investigadores/as da própria prática, bem 

como para o desenvolvimento da cultura da pesquisa associada à for-

mação docente. Neste sentido, urge atualizar o debate, com base no 

pensamento freireano, acerca das relações entre politicidade e rigoro-

sidade no âmbito da formação com educadores/as, tendo em vista o 

fortalecimento das autorias de educadores/as que atuam na universi-

dade, na escola e em outros espaços educativos.  

2. Maurice Tardif: uma referência na investigação com os 

professores de profissão 

Maurice Tardif, pesquisador canadense, é professor titular na 

Universidade de Montreal, no Canadá, onde dirige um importante 

centro de pesquisa sobre a profissão docente. Sua obra tem sido refe-

rência no âmbito da pesquisa e formação de professores no Brasil. Em 
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2000, participou do X ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e 

Prática do Ensino – realizado no Rio de Janeiro, cujo como tema cen-

tral foi Ensinar e aprender – sujeitos, saberes, espaços e tempos. 

Na ocasião, participou de uma mesa-redonda sobre Os profes-

sores enquanto sujeitos do conhecimento: subjetividade, prática e saberes no 

magistério, cuja reflexão, posteriormente publicada, trouxe importan-

tes contribuições ao debate da pesquisa e formação de professores. 

Todavia, a obra Saberes docentes e formação profissional – publicada em 

2002 – trouxe novos elementos para ampliar a compreensão acerca 

de suas contribuições para a formação crítico-reflexiva de professo-

res/as pesquisadores/as. 

O cerne de sua contribuição consiste em problematizar os sa-

beres necessários à docência, partindo do pressuposto de que o saber 

disciplinar – que diz respeito ao conteúdo a ser ensinado - é elemento 

necessário, mas não suficiente à profissão docente. Trata-se de com-

preender que o ato de ensinar não se reduz à sua dimensão técnica, 

pois “Ensinar é, obrigatoriamente, entrar em relação com o outro. 

Ora, para que essa relação se estabeleça, é preciso que o professor e 

os alunos se entendam minimamente” (TARDIF, 2002b, p.222). Se-

gundo o autor, o trabalho docente se caracteriza “por um alto grau de 

indeterminação na realização do processo de trabalho, o que exige 

dos profissionais uma construção de julgamentos em situações de 

ação” (op. cit. p.249). 

Tais compreensões orientam as investigações de Maurice 

Tardif, cuja produção contribui significativamente para a constituição 

de um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, anunciando a 

complexidade do conhecimento profissional docente. O autor contri-

bui para a compreensão de que os saberes docentes são heterogêneos 

e plurais, oriundos de diversas fontes, classificando-os em cinco tipos: 

o saber cultural, o saber profissional, o saber disciplinar, o saber cur-

ricular e o saber experiencial. 

O saber cultural diz respeito aos saberes oriundos das experi-

ências familiares e escolares que trazem em si imagens acerca da do-

cência e do ensino herdadas em função de uma história de vida em 

uma cultura particular; o saber profissional diz respeito às aprendiza-

gens provenientes da formação inicial; o saber disciplinar aos conhe-

cimentos específicos de uma área de atuação; e o saber curricular diz 
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respeito aos programas escolares propriamente ditos. Por sua vez, o 

saber experiencial, compreendido como o saber oriundo da atuação 

profissional propriamente dita, merece destaque no pensamento de 

Tardif. Sua obra se associa à produção de outros/as autores/as que, 

assim como Donald Schön (2000), perseguem a constituição de uma 

nova epistemologia da prática profissional docente, dando visibili-

dade ao “conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissio-

nais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as 

suas tarefas” (TARDIF, 2002b, p.255).  

Com este intuito, Maurice Tardif desafia a reinvenção das re-

lações estabelecidas entre universidade e escola, argumentando que 

“a produção dos saberes sobre o ensino não pode ser mais o privilégio 

exclusivo dos pesquisadores, e que estes devem reconhecer que os 

professores também possuem saberes que são diferentes dos conheci-

mentos universitários” (2002a, p.122). Em seu entendimento, um dos 

maiores problemas é justamente o de que “os pesquisadores se inte-

ressam muito mais pelo que os professores deveriam ser, fazer e saber 

do que pelo que eles são, fazem e sabem realmente” (TARDIF, 

2002b, p.259).  

No desenvolvimento de sua reflexão, Tardif identifica dois 

problemas epistemológicos do modelo universitário de formação: (1) 

“ele é idealizado segundo uma lógica disciplinar e não segundo uma 

lógica profissional centrada no estudo das tarefas e realidades do 

trabalho dos professores” (op. cit. p.271); e (2) “esse modelo trata os 

alunos como espíritos virgens e não leva em consideração suas 

crenças e representações anteriores a respeito do ensino (op. cit. 

p.273). Em síntese, diz respeito ao problema da desvinculação entre 

o conhecimento teórico o conhecimento prático no âmbito da 

formação de professores. Diante do compromisso de reconstituir os 

fundamentos epistemológicos da profissão, tendo em vista a 

superação deste distanciamento, Tardif anuncia tarefas que 

representam possibilidades promissoras e campo de trabalho para os 

pesquisadores universitários. Entre elas, introduzir dispositivos de 

formação que não sejam exclusivamente ou principalmente regidos 

pela lógica do meio universitário e que sejam reconhecidos pelos 

professores como úteis para sua atuação profissional.  
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Na atualidade de sua reflexão, Tardif analisa a diversidade 

dos aspectos que envolvem o processo de profissionalização docente, 

destacando a amplitude deste campo de investigação. Em suas 

palavras:  

Trinta anos mais tarde, o que resta da profissionalização e da von-

tade política de construir uma Knowledge base? Após milhares de 

pesquisas sobre a questão, conhecemos melhor agora o que é o 

conhecimento dos professores? Responder a essas questões não é 

nada fácil (TARDIF, 2013, p.17). 

Como conceber uma verdadeira profissionalização diante de 

obstáculos como a precarização das escolas públicas, a mercantiliza-

ção da educação, a concorrência desigual, a proletarização de grande 

parte dos professores, a desigualdade das condições do trabalho do-

cente em diferentes níveis de ensino, entre outros? É neste contexto 

diverso e adverso que a investigação com os professores de profissão, 

na perspectiva proposta por Maurice Tardif, representa tanto um 

permanente desafio à inovação nas relações estabelecidas entre 

educadores/as que atuam na universidade e na escola, quanto uma 

possibilidade de avançar em relação à profissionalização da docência. 

3. Freire e Tardif: um diálogo entre referências para a formação 

com educadores/as  

O estudo do pensamento de Paulo Freire e de Maurice Tardif 

permite vislumbrar uma identidade de perspectivas entre suas propo-

sições no âmbito da formação de professores. Neste trabalho, a pro-

ximidade entre o pensamento dos autores será apresentada conside-

rando três aspectos, abordados na continuidade do texto: a valoriza-

ção do conhecimento prático, o reconhecimento dos/as educado-

res/as como sujeitos de conhecimento, e o potencial formativo da ar-

ticulação universidade escola. A compreensão de tais aspectos, com 

base na complementaridade do pensamento dos autores, fundamenta 

a proposição da formação com educadores/as como uma perspectiva 

a ser perseguida na qualidade das relações estabelecidas entre univer-

sidade e escola.  

O primeiro aspecto diz respeito à proximidade dos autores 

quanto ao seu posicionamento em relação à valorização do conheci-

mento prático. A compreensão da referida proximidade leva em conta 
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que ambos expressam, de modo particular, sua contribuição para a 

epistemologia da prática, em consonância com o que propõe Donald 

Schön (2000), ao valorizar conhecimento prático, fazendo distinção 

de quatro noções complementares: o conhecimento na ação; a reflexão na 

ação; a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação.  

Maurice Tardif expressa seu reconhecimento do valor dos sa-

beres experienciais, tendo como pressuposto a convicção de que “os 

professores de profissão possuem saberes específicos que são 

mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas 

tarefas cotidianas” (TARDIF, 2002b, p.228). Compreende que os sa-

beres profissionais docentes dizem respeito a uma gama de saberes, 

não exclusivamente acadêmicos, mas oriundos de diversas fontes. 

Dedica-se à investigação dos saberes dos professores de profissão, tor-

nando-se referência do reconhecimento e da valorização da plurali-

dade dos saberes docentes, marcados, entre outras peculiaridades que 

os definem, por sua temporalidade, heterogeneidade e personaliza-

ção.  

Por sua vez, Paulo Freire valoriza os saberes de experiência 

feitos, argumentando “sua discordância com a visão cientificista que 

supervaloriza a ciência e menospreza o senso comum” (FREITAS, 

2008, p.374). Compreende que o saber de experiência feito é revelador 

da visão de mundo dos sujeitos envolvidos nos processos de ensinar e 

de aprender e, em função disso, concebe o saber de experiência feito 

como ponto de partida da prática educativa. Sobretudo, Paulo Freire 

convida educadores/as a tomarem como objeto de estudo a própria 

prática e a observarem os saberes nela gestados. A este respeito, a obra 

Pedagogia da Autonomia, tendo como subtítulo “saberes necessários 

à prática educativa” (FREIRE, 1996), é bastante representativa da 

amplitude do pensamento do autor acerca dos saberes docentes. 

O segundo aspecto refere-se à proximidade dos autores 

quanto ao reconhecimento dos/as educadores/as como sujeitos de 

conhecimento. Os professores enquanto sujeitos de conhecimento é 

um subtítulo atribuído por Maurice Tardif em sua obra Saberes do-

centes e formação profissional, chamando atenção para a sua com-

preensão de que considerar os professores como sujeitos de conheci-

mento, permite renovar as visões vigentes a respeito do ensino. Se-

gundo ele, 
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[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 

determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte 

do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhe-

cimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade 

e a partir dos quais ele a estrutura e orienta (TARDIF, 2002b, 

p.229).  

Como consequências desta compreensão, Tardif argumenta 

a necessidade de recolocar a subjetividade dos professores no centro 

das pesquisas sobre o ensino, bem como de se repensar as relações 

entre teoria e prática, reconhecendo os professores que atuam na es-

cola como sujeitos, atores que desenvolvem teorias, conhecimentos e 

saberes sobre a sua própria ação. A concepção de Paulo Freire acerca 

do professor pesquisador alinha-se à compreensão de Tadif acerca dos 

professores como sujeitos de conhecimento. Diante do amplo debate 

a este respeito na década de 90, Freire assim se posiciona: 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu 

entender o que há de pesquisador no professor não é uma quali-

dade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de en-

sinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

busca a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação per-

manente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 

como pesquisador (FREIRE, 1996, p.32).  

  A concepção freireana do educador/a como pesquisador/a, 

está em consonância com a concepção de Tardif no que se refere à 

presença do sujeito que ensina, bem como à própria concepção de 

ensino, que não se reduz ao conhecimento existente. Nas palavras de 

Freire, “Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momen-

tos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conheci-

mento já existente e o em que se trabalha a produção do conheci-

mento ainda não existente” (op. cit., p.31). Para Tardif, “o ensino não 

é mais uma atividade que se executa, mas uma prática na qual deve-

mos pensar, que devemos problematizar, objetivar, criticar, melhorar 

(TARDIF, 2013, p.11). 

O terceiro aspecto revelador da proximidade do pensamento 

de Paulo Freire e Maurice Tardif diz respeito à compreensão de am-

bos acerca do potencial formativo da articulação universidade escola 



100 anos com Paulo Freire 

128 

 

e, em função disso, sua contundente crítica às relações tradicional-

mente estabelecidas, bem como seu compromisso com proposições 

que reconheçam os professores como sujeitos do conhecimento. No 

que se refere à pesquisa universitária, Tardif considera que a produção 

do conhecimento sobre o ensino “começará a progredir a partir do 

momento em que ela reconhecer que não produz uma teoria sobre 

uma prática, mas que ela mesma é uma prática referente a atividades 

(ou seja, ensinar) e atores (ou seja, os professores) que dispõem de 

seus próprios saberes e de seus próprios pontos de vista” (TARDIF, 

2002b, p.238). De igual modo, argumenta a importância da criação 

de “novos dispositivos de formação nos quais os professores de pro-

fissão sejam considerados, de fato e de direito, formadores dos futuros 

professores” (op. cit., p. 240). 

Na mesma direção, Paulo Freire acredita que “a aproxima-

ção da universidade com a escola permite que a própria universidade 

se aproprie de um conhecimento da realidade que a fará repensar o 

seu ensino e a sua pesquisa” (FREIRE, 1991, p.81-82). Em sua expe-

riência como secretário municipal de educação em São Paulo, buscou 

a colaboração de professores universitários, sem ônus para o municí-

pio, para discutir sobre a necessária mudança da escola. Segundo ele, 

a universidade tem uma responsabilidade social a cumprir junto à es-

cola básica, tanto no que diz respeito ao avanço do conhecimento nas 

diversas áreas, quanto nas questões relativas à formação dos profissi-

onais que atuam nas redes de ensino (FREIRE, 1991).  

Todavia, assim como Tardif propõe que se privilegie o estudo 

dos saberes dos atores em seu contexto real de trabalho, em situações 

concretas de ação, Paulo Freire, em seu trabalho cmo gestor, dá 

destaque à formação que “se faz no âmbito da própria escola, com 

pequenos grupos de educadores ou com grupos ampliados, resultante 

de agrupamentos de escolas próximas” (FREIRE, 1991, p.81). Em 

síntese, ambos têm contribuições relevantes para o 

redimensionamento das relações universidade escola no âmbito da 

formação de professores, valorizando a escola como um lugar de 

produção de conhecimento. 

Com base na complementaridade do pensamento de Paulo 

Freire e Maurice Tardif, fundamenta-se a proposição da formação 

com educadores/as como uma perspectiva a ser perseguida, buscando 
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superar a assimetria das relações estabelecidas entre universidade e 

escola. Esta é uma perspectiva que desafia a proposição de práticas 

inovadoras, tendo em vista o fortalecimento dos/as educadores/as 

que atuam na universidade e na escola. 

 

Considerações finais 

A proposição do diálogo entre as referências de Paulo Freire 

e Maurice Tardif convida ao aprofundamento de estudos sobre o va-

lor epistemológico atribuído aos saberes experienciais dos/as educa-

dores/as que atuam na escola e na universidade. Sobretudo, se con-

cordarmos com os autores acerca de que "a relação entre a pesquisa 

universitária e o trabalho docente nunca é uma relação entre uma te-

oria é uma prática, mas uma relação entre atores, entre sujeitos cujas 

práticas são portadoras de saberes" (TARDIF, 2002, p.237), bem 

como de que “Ninguém nasce educador ou marcado para ser educa-

dor. A gente se faz educador, na prática e na reflexão sobre a prática 

(FREIRE, 1991, p.58). 

Com base nestas compreensões, importa referir, ao final 

deste trabalho, que os estudos realizados não se dissociam da experi-

ência profissional da autora, marcada pelo exercício de articulação 

universidade escola, em diferentes momentos e de diferentes formas 

(FREITAS; WAISSMAN, 2001, FREITAS; LIMA, 2006, FREI-

TAS; SALES; SALLET; SCHARDOSIN, 2006, FREITAS; FORS-

TER, 2016, FREITAS, 2017).  

Deste percurso, resulta o emprego da expressão formação 

com educadores, no lugar de formação de professores, com o intuito 

de chamar atenção para a horizontalidade das relações estabelecidas 

entre educadores/as que atuam na universidade, na escola e em ou-

tros espaços educativos (FREITAS; MACHADO, 2010). A horizon-

talidade das relações enquanto perspectiva da formação com educado-

res/as é expressão do compromisso de traduzir, na prática, o reconhe-

cimento dos/as educadores/as como sujeitos de conhecimento. 

Nesse sentido, algumas ideias-força vêm se anunciando como revela-

doras dos benefícios da articulação universidade escola, no que diz 

respeito ao fortalecimento dos saberes docentes em seu potencial edu-

cativo transformador/libertador.  
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A ideia-força da pedagogia da pergunta, visto que esta, 

quando exercida desde a escola básica, contribui significativamente 

para a construção da autonomia dos educandos,  repercutindo em sua 

atuação futura como acadêmicos/as. Ou seja, a experiência da per-

gunta na vida escolar apresenta possibilidades de transformação das 

relações acadêmicas mediante o posicionamento dos próprios edu-

candos e vice-versa, ou seja, a experiência da pergunta na formação 

acadêmica dos educandos é relevante para que se configurem possi-

bilidades a serem recriadas em suas futuras atuações como educado-

res/as. 

A ideia-força do diálogo de saberes como princípio das rela-

ções estabelecidas para “fazer a aula” no âmbito da formação com 

educadores/as, buscando referências em diferentes fontes de conheci-

mento, credibilizando a escola como um espaço privilegiado de for-

mação e produção de conhecimento, dando visibilidade à experiência 

profissional dos educadores e educadoras que nela atuam. 

A ideia-força do registro como princípio da pesquisa assu-

mido de modo a subverter a lógica dominante do pensar para escre-

ver, por meio do incentivo às práticas de escrever para pensar, tendo 

em vista apoiar o desenvolvimento das autorias no cotidiano do tra-

balho docente. 

Tais ideias-força, entre outras, configuram possibilidades para 

o redimensionamento das relações pessoais/institucionais entre uni-

versidade e escola, em interface com outros espaços educativos. Com 

este intuito reitera-se, conforme já referido, o princípio da reciproci-

dade entre as ações de pesquisar o ensino e de ensinar por meio da 

pesquisa enquanto referência para problematizar as ações entre uni-

versidade e escola, na perspectiva da horizontalidade das relações es-

tabelecidas.  

No sentido de sugerir novos diálogos para a continuidade 

desta reflexão, merecem ser retomadas as referências aos autores que 

inspiraram a problematização inicial deste trabalho. Com Boaventura 

de Sousa Santos, ratifica-se a compreensão de que “O princípio a ser 

afirmado é o compromisso da universidade com a escola pública. A 

partir daí, trata-se de estabelecer mecanismos institucionais de cola-

boração através dos quais seja construída uma integração efetiva entre 

a formação profissional e a prática de ensino” (SANTOS, 2005, p.84). 
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Com Francisco Imbernón, sublinha-se a importância dos contextos 

educativos concretos para a geração do conhecimento pedagógico. 

Em suas palavras:  

O contato da formação com a prática educativa faz com que o 

conhecimento profissional se enriqueça com outros âmbitos: mo-

ral e ético, além de permitir que se fomente a análise e a reflexão 

sobre a prática educativa, tentando uma recomposição delibera-

tiva dos esquemas, concepções e crenças que o conhecimento pe-

dagógico tem sobre o ensino e a aprendizagem (IMBERNÓN, 

2011, p.121). 

Enfim, este é o sentido da horizontalidade das relações que 

se expressa na proposição da formação com educadores/as enquanto 

perspectiva a ser perseguida, na teoria e na prática. Nesta direção, a 

continuidade das leituras de Paulo Freire, em diálogo com outros/as 

autores/as, se faz fecunda de possibilidades.  
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COM PAULO FREIRE SIGNIFICANDO E RESSIGNIFI-

CANDO UMA TRAJETÓRIA DE VIDA 

 

Ana Maria Marques Palagi27 

 

O coração entra em estado de graça, 

quando os olhos pousam na escrita 

que dá conta de expressar o teu vivenciado, 

em certo grau de compreensão. 

Catarse e êxtase, são assim que eu as chamo. 

(Marques Palagi, 2015). 

“Recusei sempre me perder em gramatiquices” explica Freire 

e assim com ele a linguagem corre solta. Essa liberdade em escrever, 

em seus diálogos travados em Cartas ou ainda contando uma boa his-

tória vivenciada, deixa-me um tanto confortável em me apegar a ele 

e começar assim: “ Talvez seja este o sentido mais exato da alfabeti-

zação: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha 

de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. 

(Freire,1987, 06).   

Um dia nos alfabetizamos, a passamos a ler as palavras, le-

mos, talvez  o mundo, e muitas vezes letramos-nos. Este texto então 

compreende em sua maioria a trajetória de uma educadora, signifi-

cada e resignificada pelas leituras das palavras e do mundo, pois “O 

saber docente se constitui principalmente pelos saberes construídos na 

experiência, ou seja, os saberes vividos ao logo da trajetória de vida”. 

(TARDIF, 2002, p. 234).  Então quais saberes construi em minha tra-

jetória que me foram constituindo como educadora? Enfim, “Forma-

ção é inevitavelmente um trabalho reflexivo sobre os percursos de 

vida”. (NÓVOA, 1992, p. 116). 

Minha história tem avós paternos espanhóis, um pai analfa-

beto – que acreditava na escola, como possibilidade de emancipação 

a uma vida melhor. Minha família materna teve minha mãe,  em Ga-

ranhuns PE, como professora primaria, com sua formação de Exame 
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de Admissão; enquanto minha bisavó, analfabeta, ao ser dona de um 

pedaço de terra doa parte desse para a construção de uma escola, que 

hoje em sua homenagem traz o  seu nome - Escola Municipal Josefa 

Inácio da Silva, no Sítio Lagoa Grande, SN (Garanhuns) –   municí-

pio de São João – Pernambuco.  

Assim fui me fazendo na educação. Em 1969 fui à escola. 

Escola rural, multisseriada. Era a Cartilha Caminho Suave. Restam-

me ainda as lembranças, do Bebê, da Vaca, da Faca, do Macaco, mas 

nunca compreendi o que era Zabumba, nem para que servia o Dado. 

Ali a leitura do mundo era muito vaga. Tive dificuldades com a alfa-

betização. Durou um bom tempo para entender as letrinhas. 

Em 1976, eu já na sétima série do Ensino Fundamental, com 

13 anos,  nesta mesma escola a qual eu estudara, ficara sem professor, 

e então fui selecionada para fazer um teste (prova escrita) para traba-

lahar com a primeira série, pois era ali que os professores inexperien-

tes começavam.  O resultado do teste me levou a uma sala multisseri-

ada (2.ª, 3.ª e 4.ª séries). Creio que eram 22 alunos, crianças, e eu, uma 

adolescente, com uma carteira de trabalho assinada como professora e 

uma  cartilha, a Caminho Suave. Na educação brasileira creio que a 

suavidade se encontra no encontro do educador com o educando - em 

sua prática amorosa; contrário a isso são rudes as condições de for-

mações de professores e as condições das estruturas físicas que nossa 

educação enfrenta, ao longo de sua história. 

Como alfabetizar sem conhecimentos precisos sobre a aquisição 

da linguagem, sobre linguagem e ideologia, sobre técnicas e mé-

todos do ensino da leitura e da escrita? Por outro lado, como tra-

balhar, não importa em que campo, no da alfabetização, no da 

produção econômica em projetos cooperativos, no da evangeliza-

ção ou no da saúde sem ir conhecendo as manhas com que os 

grupos humanos produzem sua própria sobrevivência? Como 

educador preciso de ir "lendo” cada vez melhor a leitura do 

mundo que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu 

contexto imediato e do maior de que o seu é parte. O que quero 

dizer é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas re-

lações político pedagógicas com os grupos populares, desconside-

rar seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de 

que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. 

E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que 

chamo “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da pa-

lavra”. (Freire 1996, p. 42). 



100 anos com Paulo Freire 

137 

 

Então fui lendo o mundo. Vêm-me à memória quadros signi-

ficativos. Os alunos não conseguiam se alfabetizar, reconhecer a rela-

ção do grafema com o fonema. Eu não tinha maturidade, nem forma-

ção para compreender o problema. Mudamos impulsionados  pela 

nossa necessidade.  

Vivemos e construímos nossa trajetória com as ferramentas 

das quais dispomos. A humanidade avança à medida que compre-

ende seus significados, faz novas ressignificações, para novos usos. 

Fui, assim, professora nessa escola rural - Escola Isolada Brás Cubas 

- por 5 anos.  Das experiências vivenciadas, algumas se petrificam . 

No segundo ano, tive um grupo de 11 alunos, na segunda série, que 

não conheciam silabação mínima, ou seja, BA, LA, DA, etc.; no en-

tanto, tinham a Cartilha Caminho Suave decorada. Estava, eu,  ainda  

longe de discussões acadêmicas, seja da alfabetização, seja do letramento.  

Meus contatos e leituras com  Paulo Freire  deu-se pela Revista  Família 

Cristã, bem como Plínio Arruda Sampaio e Dom Paulo Evaristo Arns. Falava de 

alfabetização, de utopia, de amor, de diálogo, de educação e de emancipação. Co-

mecei a me identificar com aqueles caras. As palavras e quais significados elas tem 

para o educando? As palavas tem um significado. Então, disse aos meus alunos, lá 

em 1978: 

– Crianças, guardem as cartilhas. 

Foram todas guardadas, rapidamente, no compartimento 

abaixo, da saudosa carteira de madeira, com assento duplo. 

– Olhem lá fora... O que vocês estão vendo? 

– Uma mata, professora”. Responderam todas. 

Essa memória tornou-se uma tela fixa em minha vida: Es-

crevi no quadro, com um giz branco: MATA, tenho a forma da escrita 

e o local aqui preso na lembrança; depois veio cipó, depois poeira, 

poço, grama, e assim fomos lendo o que estava ao redor de nosso  

mundo.  Dando significado a cada palavra, que se podia enxergar seus 

“significado” pela janela. “Crianças e adultos se envolvem em proces-

sos educativos de alfabetização com palavras pertencentes à sua ex-

periência existencial, palavras grávidas de mundo”. (FREIRE, 2001, 

p. 16). Nossa janela naquele momento era aquela, porém descobrimos 

depois que saíriamos pela porta, que tinha o pátio, tinha a estrada e 
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tinha o mundo. Enfim, somos cidadãos do mundo. Por isso encontra-

ria Paulo Freire ali e além da janela. Alguns alunos, hoje professores, 

recordam-se, às vezes, daquele gesto: “Eu não aprendia, sai da cidade 

e fui pro sítio, a professora me recebeu e disse você vai aprender. 

Aprendi. Como eu gostava daquela escola, eles me receberam” – 

afirma a aluna Rose. Então: 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida 

de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto 

aparentemente insignificante valer como força formadora ou 

como contribuição à do educando por si mesmo.[...] O gesto do 

professor me trazia uma confiança ainda obviamente desconfiada 

de que era possível trabalhar e produzir. De que era possível con-

fiar em mim mas que seria tão errado confiar além dos limites 

quanto errado estava sendo não confiar. A melhor prova da im-

portância daquele gesto é que dele falo agora como se tivesse sido 

testemunhado hoje. E faz, na verdade, muito tempo que ele ocor-

reu.[...] A competência técnico científica e o rigor de que o pro-

fessor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho, 

não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações 

educativas. Essa postura ajuda a construir o ambiente favorável à 

produção do conhecimento onde o medo do professor e o mito 

que se cria em torno da sua pessoa vão sendo desvalados. É pre-

ciso aprender a ser coerente. (FREIRE, 1996, p.07-23). 

Hoje, ao estudar Tecnologias Digitais recordo-me bem que  a 

caixa de giz colorido que chegava à escola causava mais expectativa 

que os quadros digitais e tablets de nosso tempo. Ela era “cortejada” 

por todos, pois se constituía a mais alta técnica que podíamos provar 

e desejar, além do cheiro da borracha nova – ele tinha cheiro- até hoje 

impregnado em minha memória – ela representava uma cultura do 

não acesso àqueles bens, e vinham – lápis, borracha, caderno com os 

símbolos do governo e na maioria das vezes com o nome do governa-

dor.  

O não acesso aos bens materiais pelos estudantes pobres, per-

duram nos tempos, e hoje recebendo tablets em lugar de cadernos, 

recebem aqueles que servem às grandes empresas de tecnologias, mui-

tas vezes se constituindo sucatas nas gavetas de educandos e educa-

dores pela sua inutilidade.  

Eram nossas necessidades, nossas ferramentas, nosso tempo. 

Mais tarde, fiquei muito feliz em saber: “O simples giz é um disposi-

tivo tecnológico, como são também o papel e o lápis”. (VIEIRA, 



100 anos com Paulo Freire 

139 

 

2011, p. 63). Então o tijolo, a cana, a enxada  de Paulo Freire, em seu 

tempo,  traduz-se no celular, a rede social, o PIX ou outro objeto sig-

nificativo na vida dos sujeitos.  

Freire ao tratar das tecnologias alerta  que:  

Curiosidade com que podemos nos defender de “irracionalismos” 

decorrentes ou produzidos por certo excesso de “racionalidade” 

de nosso tempo altamente tecnologizado. E não vai nesta consi-

deração de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas de 

outro a diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma 

criticamente curiosa. [...] Divinizar ou diabolizar a tecnologia* ou 

a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar 

errado [...] Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de 

estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço 

das crianças e dos adolescentes das classes sociais chamadas favo-

recidas.  (FREIRE, 1996, p.18-45). 

Freire (1996) segue em suas escritas que a acomodação inte-

ressa ao pensamento ingênuo, enquanto ao crítico - que busca a per-

manente humanização dos homens - interessa a transformação per-

manente da realidade. Com isso, frente a Freire vemos que a tecnolo-

gia e seus usos e vivências só terá sentido se transformar a realidade 

dos oprimidos, daqueles que vivem à margem dos bens, produzidos 

por essas mesmas tecnologias. 

Para o pensar crítico, diria Pierre Furter, “a meta não será mais 

eliminar os riscos da temporalidade, agarrando-se ao espaço ga-

rantido, mas temporalizar o espaço. O universo não se revela a 

mim (diz ainda Furter) no espaço, impondo-me uma presença 

maciça a que só posso me adaptar, mas com um campo, um do-

mínio, que vai tomando forma na medida de minha ação” . 

(FREIRE, 1987, p. 53). 

Em 1980, finalizo o Segundo Grau profissionalizante como 

Assistente de Administração, em escola noturna comunitária, porém 

paga - única opção. A família também era responsável pelo transporte 

dos filhos até a escola. Ao meu pai restou à frente da escola – porém 

na rua - pois ficava ali as 4 h de aula nos aguardando, pois viviamos 

a crise do petróleo da década de 80, e esse era racionado, com cota 

específicas. Só em 1993 as políticas de transporte escolar começaram 

a se efetivar com a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).    
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Em 1981 aproximei-me mais das leituras de Paulo Freire, em 

São Paulo, via Dom Paulo Arns, onde se fala de desejos, utopia, so-

nhos, aspirações, sem deixar de falar na ideologia, nos fatalismos que 

negam  os sonhos.  

Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse 

gosto indomável de mudar o mundo, de mudar o mundo por fazer 

justiça a quem vem sendo injustiçado e fazer justiça aos quem vem 

injustiçando. Porque não é possível justiçar apenas fazendo feliz 

a vida dos injustiçados, é preciso que os que injustiçaram se assu-

mam como autores de [risos] contravenção. (FREIRE)28. 

 “Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, 

não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar” 

(FREIRE, 1996, p.74). 

O curso de Pedagogia, iniciado em 1983, na Fecivel – hoje 

UNIOESTE -  trouxe a luta acadêmica nos movimentos estudantis. 

E assim percebi que  “Ninguém luta contra forças que não entende; 

ninguém transforma o que não conhece (…)” (FREIRE,  1977, p. 48). 

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o 

opressor” (FREIRE).  Denunciamos muito: falta de verbas na univer-

sidade, falta de professores, falta de estruturas físicas, e assim “A mu-

dança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação 

desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso so-

nho. (FREIRE, 1996, p. 41).  

Continuava sendo e me fazendo como professora das séries 

iniciais. O método de alfabetização (como era denominado), naquele 

momento, era o Erasmo Piloto, saimos do quadro e fomos  ao cartaz, com 

pincel atômico. No entanto as crianças eram alfabetizadas (relação do 

fonema com o grafema) em palavras descontextualizadas, memoriza-

das com etapas repetidas. E eram crianças pobres. “ ‘Programados 

para aprender’ e impossibilitados de viver sem a referência de um 

amanhã, onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que fa-

zer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender”. (FREIRE, 

1996, p.43).  

                                                           
28 Disponível em: http://app.uag.ufrpe.br/glossario/en/pesquisar/140. Acesso em: 20 
maio 2021. 
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  Vieram depois os computadores, os tablets, os celulares e as 

lousas digitais. No entanto, o simples uso desses dispositivos tecnoló-

gicos não garante que a uva vista pelo Ivo tenha ganhado signifi-

cado29. 

É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, 

que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não im-

porta se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabeti-

zação de adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evan-

gelização, se de formação de mão-de-obra técnica. (FREIRE, 

1996, p. 41) 

Cursei o projeto HAPRONT- Habilitação para Professores não 

Titulados, paralelo à pedagogia - pois esses não eram habilitavam para 

as séries iniciais. 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o mo-

mento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pen-

sando criticamente a prática de ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à refle-

xão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se con-

funda com a prática. (FREIRE, 1996, p.21). 

 

Na Secretaria Estadual de Educação do Paraná desde 1987, 

como professora e como pedagoga, trouxe-me reflexões nos cursos 

profissionalizantes, onde os trabalhadores, no ensino noturno, bus-

                                                           
29 ‘Ivo viu a uva’ - ensinavam os manuais de alfabetização. Mas o professor Paulo Freire, 
com seu método de alfabetizar conscientizando, fez adultos e crianças, no Brasil e na 
Guiné Bissau, na Índia e na Nicarágua, descobrirem que Ivo não viu apenas a uva com 
os olhos. Viu também com a mente e se perguntou se a uva é natureza ou cultura. Ivo 
viu que a fruta não resulta do trabalho humano. É Criação, é natureza. Paulo Freire 
ensinou a Ivo que semear uva é ação humana na e sobre a natureza. É a mão, multiferra-
menta, despertando as potencialidades do fruto. Assim como o próprio ser humano foi 
semeado pela natureza em anos e anos de evolução do Cosmos. Colher a uva, esmagá-
la e transformá-la em vinho é cultura, assinalou Paulo Freire. O trabalho humaniza a 
natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. Trabalho que instaura o 
nó de relações, a vida social”. Frei Beto. Disponível em: 

<http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/didatica/unidade2/temas_gerado-
res/paulo_freire_l eitura_do_mundo.html>. Acesso em:  06 de jun. 2021.. 

 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/didatica/unidade2/temas_geradores/paulo_freire_l
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo7/didatica/unidade2/temas_geradores/paulo_freire_l
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cam qualificação para o ingresso ou permanência no mundo do tra-

balho. E aí se manifesta mais uma vez a educação bancária, fazendo 

dos homens o “autômato, que é a sua negação de sua ontológica vo-

cação de Ser Mais” (FREIRE, p.39). Então, os espaços dessa moda-

lidade não é bandeira de domesticação, ou de uma educação bancá-

ria, mas é a luta em despertar os educandos (Freire, 1987). 

 Já o Curso do Magistério e posteriormente Formação Do-

centes alicerçou minha intenção como pesquisadora no campo de 

Formação de Professores. Fomos construindo os processos, pois: “Já 

agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis [...]. (FREIRE, 

1987, p.44) 

A função na gestão, de uma escola em 1988, faz-me refletir a 

ausência – na época – de leituras sobre Gestão Democrática, partici-

pativa, das instâncias colegiadas, porém justificadas pela sua contem-

planção apenas na Constituição desse mesmo ano. Os cursos de Pe-

dagiogia habitavam – na época à Administração Escolar, e as teorias 

empresariais sustentavam nossas leituras. 

O ato da leitura e do escrever foi se aflorando em mim e ren-

deu muitos leituras na literatura clássica brasileira, creio que à luz de 

lâmpião a gás li boa parte deles, e alguns outros “vivenciara-os” pelas 

radionovelas. E assim embarquei na palmeira com Peri e Ceci, em 

busca de terras novas. Utopia? Sim.  “Enquanto necessidade ontoló-

gica a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histó-

rica” (FREIRE, 1987,  p. 11).  Vivemos de Utopia? 

Minha educação rural foi acentuada pela falta de professor, 

falta de transporte, falta de energia elétrica e tantas outras faltas.  

Meu engajamento em movimentos estudantis, principal-

mente Centros Acadêmicos e Sindicatos da classe aos quais pertenço, 

levou-me à vivência em experiências como a luta pela criação da Uni-

versidade Estadual do Oeste do Paraná, que se consolidou em 1992. 

E assim posso me referir a essa luta, em Freire, 

É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, 

que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não im-

porta se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabeti-
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zação de adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evan-

gelização, se de formação de mão-de-obra técnica. 

(FREIRE,1996, p. 41) 

As greves de 198930, 199031 e 201532 refletiram em minha prá-

tica docente e profissional e, como educadora, possibilitaram-me en-

sinar a 

[...] Ivo que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida 

quanto mais se insere o texto no contexto que Ivo extrai o pretexto 

para agir. No início, meio e fim do aprendizado é a práxis de Ivo 

que importa. Práxis-teoria-práxis, num processo indutivo que 

torna o educando sujeito histórico. (FREI BETO, 2001, p. 23). 

Em 1989 iniciou minha carreira como professora universitá-

ria, no curso de pedagogia, e as metodologias e as práticas (estágio) 

foram os campos em que mais atuei. 

Como professor num curso de formação docente não posso esgo-

tar minha prática discursando sobre a Teoria da não extensão do 

conhecimento. Não posso apenas falar bonito sobre as razões on-

tológicas, epistemológicas e políticas da Teoria. O meu discurso 

sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático, da teoria. 

Sua encarnação. Ao falar da construção do conhecimento, criti-

cando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a cons-

trução, estar envolvendo os alunos. (FREIRE, 1996, p.25). 

Os discursos em sala de aula só têm sentido se levar em con-

sideração que: “A verdadeira reflexão crítica origina-se e dialetiza-se 

na interioridade da “práxis” constitutiva do mundo humano – é tam-

bém “práxis”. (FREIRE, 1987, p.10). 

E assim fui arrumando minhas dores de cabeça, referência a 

uma criança chamada Armonia (Roma 1991), quando disse a ela que 

                                                           
30 Documentário sobre a Greve de 1989, conferir no vídeo 20 anos do 30 de agosto. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wpSm2Mbr3SI>.  
Acesso em: 12 jan. 2021. 
31 Gazeta do Povo. Disponível em: <http://www.gazetado-

povo.com.br/vida-publica/quinze- anos-depois-do-ultimo-ato-professo-
res-retomam-mobilizacao-ejufba8nblfrpd9o3466lyg5q>.  
Acesso em: 08 fev. 2021 
32 Luto pela Educação – Greve Geral dos (as) educadores (as) do Paraná 

2015. Disponível em:<http://appsindicato.org.br/index.php/documen-
tario-luto-pela-educacao-greve- geral-dosas-educadoresas-do-parana-
2015/. >. Acesso em: 10 fev 2021.. 

http://www.youtube.com/watch?v=wpSm2Mbr3SI
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/quinze-
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/quinze-
http://appsindicato.org.br/index.php/documentario-luto-pela-educacao-greve-
http://appsindicato.org.br/index.php/documentario-luto-pela-educacao-greve-
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estava com dor de cabeça, pois tinha estudado muito e ela “ingenua-

mente” me perguntou: Então o pensar dá dor de cabeça? Freire (1996, 

p.26) ) afirma que  “pensar certo é uma postura exigente e difícil, às 

vezes penosa”.  

Descobri que a pergunta não era tão ingênua, nada ingênua! 

Pensar dá muita dor de cabeça. Ensinei-a a ler, para que ela também 

tivesse “dor de cabeça” e lesse o mundo. Hoje morando em Paris ela 

luta contra os agrotóxicos, contra a fome, e segue lendo o mundo. 

“Codificando e descodificando, significando seu contexto existencial, 

expresso em seu comportamento”. (Freire, 1987, p.07). 

O mestrado em Comunicação e Semiótica, levou-me a pes-

quisar Linguagem Jurídica, Comunicação e Cultura: O caso do Direito de Fa-

mília no Brasil, onde me dediquei ao conceito de cultura e como a mu-

lher está presente nesta linguagem, no Direito de Família. Em Freire 

(1987) vemos que essa língua é cultura, na construção de suas pala-

vras, dar-se a construção do mundo dos homens.  Como a mulher foi 

sendo construindo nos textos jurídicos dos opressores, sobre os opri-

midos.   

 O núcleo central da cultura opressora produz e reproduz a lógica 

desumanizadora da vida em sociedade. Tal lógica está materiali-

zada nas diferentes dimensões da existência humana: econômica, 

política, cultural, educacional, religiosa, etc. Segundo Freire, a 

tendência dos opressores de controlar tudo e todos faz dos seres 

humanos meras coisas, objetos do sadismo, o que caracteriza um 

impulso para a morte. (HEBERT, STRECK, REDIN, ZIT-

KOSKI, 2010, p. 171). 

No entanto mesmo que a tendência opressora busque contro-

lar tudo e todos “minha presença no mundo não é a de quem a ele se 

adapta mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para 

não ser apenas objeto, mas sujeito também da História”. (FREIRE, 

1996, p. 28).  Pois a verdade do opressor não pode morar eternamente 

na consciência do oprimido, parafraseando Freire (1987). 

Em 1999 um curso online realizado pela PUCSP despertou 

em mim essa forma de aprender com novos instrumentos de nosso 

tempo. No lugar do caderno e do livro tinham novas possibilidades, 

novas leituras, mas sempre novas significações.  

Em 2005, nasceu minha filha, Mariana - laboratório vivo de 

meus poucos ensinamentos e de minhas muitas aprendizagens. E um 
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dia pedi a ela que me ensinasse a jogar  Minecraft, após menos de um 

minuto de contato com a máquina, ela disse: 

“Mãe! Isso não se ensina, joga-se e se compreende! Quem me ensi-

nou? E se eu não compreender isso, acho que não jogarei”.  

A realidade, seja qual for, está ali imposta, qual interpretação 

o sujeito consegue fazer dela, e a partir disso qual sua interferência no 

mundo? 

Em 2005, também assumo o concurso de Pedagogia da Rede 

estadual de ensino do Paraná. Com o concurso para pedagogos pela 

SEED/PR, em 2004, houve a retomada e o reconhecimento dos cur-

sos de Pedagogia e, por consequência, do papel do pedagogo no es-

paço escolar. O Estado do Paraná, ao concursar os pedagogos (2004) 

para suas devidas funções, oportunizou, de certa forma, espaços de 

construção de identidade a esse profissional, pois até então, ficava ao 

critério das direções as escolhas de sua equipe pedagógica. As mudan-

ças foram grandes e significativas. 

Retornando à Rede Estadual de Educação do Paraná, em 

2005, e com a oferta de formação continuada de professores em Am-

bientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), começou a me inquietar 

essa formação, por observar que o foco das propostas estava apenas 

no ensino da tecnologia em si, ou seja, do uso, fechado nela mesma – 

como queria que Mariana fizesse: ensine-me, que eu uso; porém a 

resposta foi pronta: 

- “Mãe! Você tem que compreender”. 

 “É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, con-

teúdos nem forrar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, 

estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado”. (FREIRE, 

1996, p.14).   A educação não se reduz “a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 

troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes”. (FREIRE 

apud ALMEIDA, 2004, p. 28). 

Neste período passa a ser assídua em curso on line, como por 

exemplo  Formação de Tutores (UFR), Mídias na Educação (UFP) e tantos 

outros. Em 2006, iniciei o trabalho com o curso Profuncionário33 

                                                           
33 O PROFUNCIONÁRIO, programa do MEC para a formação em serviço de servi-
dores das escolas públicas, oferecido por meio de cursos técnicos na modalidade a dis-
tância, está fazendo dez anos. O projeto inicial é do 1º semestre de 2005, a Resolução 
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(Curso subsequente, com formação de funcionários das escolas públi-

cas, nas áreas específicas de atuação). Quem são os sujeitos que edu-

cam no espaço escolar? Professores, diretores, ou aquela merendeira 

em seu ato de elaborar um melhor cardápio também não estaria edu-

cando? Aquele funcionário ao ouvir o educando não educa? Quem 

educa quem?  “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 

1987,  p. 44). Temos posições e saberes específicos e hoje, em 2021, 

tornou-se uma constante o aluno assumir o papel de quem ensina, 

quando prontamente ele diz: Professor posso compartilhar minha tela 

e explicar como se faz? A palavra compartilhar é carrega de um signi-

ficado político-pedagógico. A pandemia marca pontualmente esses 

saberes de educador-educando; educando-educador. Ambos se tor-

nam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ‘argu-

mentos de autoridade’ já, não valem. (FREIRE, 1987, p.44).  

Em 2012, recebi convite para trabalhar como Tutora Sênior, 

pela SETEC/MEC, na formação de tutores34 que atuam no Profunci-

onário em todo o Brasil. Em 2013, tornei-me uma das coordenadoras 

pedagógicas dessa formação. Dentre o que essa atuação profissional 

representa para mim, duas questões interligadas destacam-se: A for-

mação de profissionais da Educação35 e a modalidade a distância, me-

diada pelas tecnologias digitais, dando significado a essas tecnologias, 

                                                           
do CNE nº 5, criando a 21ª Área, foi aprovada em novembro, e os Cadernos Pedagó-
gicos foram publicados a partir daí. [...]. Em 2011, a Coordenação do Pro funcionário 

mudou da Secretaria de Educação Básica para a SETEC - Secretaria de Educação Pro-
fissional e Tecnológica. E a oferta dos cursos passou a ser feita também pelos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF, que estão presentes em mais de 500 
municípios dos 26 estados e no DF. (MONLEVADE, 2012). 
34 Os tutores dos cinco primeiros estados (PE, PI, TO, MS e PR) foram capacitados pelos 
seus redatores a partir de dezembro. Nascia assim a ação de Formação de Tutores – 
que são a alma do Programa, não somente por se comprometerem com sua concepção 
e objetivos, mas também por acompanharem as atividades de leitura, os “pratiques” e 
os encontros presenciais. Retomou-se, em 2013, a Formação de Tutores, agora a cargo 
da SETEC e por meio de curso a Distância, com 150 horas de atividades em AVA e 
dois encontros presenciais. Uma Equipe de 30 competentes Tutores Seniores foi capa-
citada, prevendo-se sua ampliação à medida que também aumente a oferta dos cursos: 
em 2014, tínhamos 30 mil alunos no Pro funcionário e, em 2015, previu-se a inscrição de 
mais 50 mil, por oito Secretarias de Educação (PR, MS, MT, DF, TO, PE, RR e AM) e 
30 IF. (MONLEVADE, 2015). 
35 [...] mais de um milhão de funcionários de escola, que agora, como os professores e 
pedagogos, podem ser considerados PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (art. 206 da 
Constituição), desde que se habilitem em cursos de conteúdo técnico-pedagógico (art. 
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a fim de auxiliarem no processo educacional visando à emancipação 

dos sujeitos. 

Minha participação tem se dado de forma contínua/assí-

dua/expressiva nos cursos de formação continuada, ofertados pela 

Secretaria de Estado e Educação do Paraná, com destaque aos Gru-

pos de Trabalho em Rede, curso de Gestão em Organização Escolar, 

curso Gênero e Diversidade, curso Mídias em Educação e tantos ou-

tros. 

Ao tornar-me tutora pela UFPR, no curso de Mídias em Edu-

cação, nível básico e intermediário, tutora pela SEED, em curso de 

capacitação com os professores do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, meu olhar tomou a direção de como os professo-

res/cursistas (todos os cursos eram ofertados a professores da rede es-

tadual de ensino) significavam as informações recebidas nos cursos, 

de que forma compreendiam ou não a mediação das tecnologias digi-

tais nesse processo e como o aluno/professor enfrenta essa demanda. 

Então a participação expressiva nos cursos ofertados pela SEED/PR, 

em Tecnologias Digitais (TDs) objetivava vivenciar, perceber e discu-

tir as problemáticas que compõem esse universo: o material didático, 

a atuação dos tutores, a concepção de educação, metodologias e mé-

todos, a avaliação, a atuação dos cursistas. E nas leituras de Freire 

(2005), encontro: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de 

estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e deci-

são, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a reali-

dade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que 

ele mesmo é o fazedor. (FREIRE, 2005, p. 50). 

Havia, então, a preocupação se os cursos de formação conti-

nuada, ofertados pela mantenedora, em tecnologias digitais estavam 

a serviço da formação dos educadores ou se eram apenas meios para 

aligeirar os processos de capacitação, a fim de cumprir as agendas dos 

programas governamentais, ou mesmo, no enfoque da Teoria do Ca-

pital Humano. 

                                                           
62-A da LDB) e se integrem em planos de carreira do DF, dos estados e dos municípios. 
(MONLEVADE, 2015). 
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[...] a formação técnico-científica de que precisamos é muito mais 

do que puro treinamento ou adestramento para o uso de procedi-

mentos tecnológicos. No fundo a educação de adultos como a 

educação em geral não podem prescindir do exercício de pensar 

criticamente a própria técnica [...] A compreensão crítica da tec-

nologia é a que vê nela uma intervenção crescentemente sofisti-

cada no mundo a ser necessariamente submetida a um crivo polí-

tico e ético [...] Uma ética, a serviço das gentes de sua vocação 

ontológica, a do ser mais e não de uma ética estreita. (FREIRE, 

2000 p.46). 

Por outro lado, também podemos pensar se efetivamente se 

trata de Educação, apenas proposta numa modalidade diferente, com 

o compromisso de um acesso maior, pelos sujeitos, ou como uma 

educação de qualidade, ou ainda, quem sabe, ambas? Estamos em um 

campo em que a tecnologia, a educação e o desenvolvimento não po-

dem se perder de vista neste deslumbramento em que Alarcão (2001, 

p. 85) escreve: 

 

Essa quase gloriosa caminhada no encalce do conhecimento cientí-

fico e tecnológico só perde sua aura de glória na constatação dos 

milhões de milhões de cidadãos que, um pouco por todo o 

mundo, não dispõem dos pré-requisitos básicos, das condições de 

vida, de formação e de conhecimento que lhes permitem ser real-

mente cidadãos do mundo. [...] trata-se de uma questão cujo fun-

damento é de natureza ética [...] no quadro dos direitos universais 

à cidadania plena que a modernidade anunciou, mas não cum-

priu. 

O que tenho percebido nesta caminhada são questões ligadas 

aos conceitos de formação de educadores versus capacitação e/ou ins-

trumentalização; condições de trabalho dos tutores bolsistas, precari-

zação do trabalho docente; não compreensão da concepção da moda-

lidade em questão; ausência de referencial teórico sobre TIC e EaD; 

ausência de políticas públicas nas diversas regiões do Brasil; au-

sência de aparato tecnológico, como internet e máquinas, dentre ou-

tros.  

Permaneço também como professora do curso de Formação 

de Docentes - Normal, até 2019 – quando me aposentei da rede esta-

dual. Em 2012, iniciando o doutorado em Educação na Unisinos. In-

quietava-me saber como a formação de professores, em tecnologias 
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digitais, estava sendo ofertada, poderiamos falar de treinamento, de 

capacitação ou de formação, ou ainda de instrumentalização ou de 

instrumentação?   
 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a 

educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores 

e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta supe-

ração. [...] Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” 

da educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, 

do ajustamento. (FREIRE, 1994, p. 38-39).   

Retomo as leituras de Paulo Freire, com Danilo Streck no 

doutorado (2012), na  Unisinos, e assim vim conhecer esse grupo, no 

qual se insere essa produção. Vem-me uma vontade grande de dizer 

aos professores: Escrevam cartas pedagógicas. Que belezura, que gos-

tosura de leitura!  

O meu foco de pesquisa então buscou responder: Como as 

propostas de formação continuada de professores da Rede Estadual 

do Paraná em TD dialogam com as políticas públicas estaduais e fe-

derais? A escrita se fundou  nos conceitos de formação e não treina-

mento, com Paulo Freire dialogo em meu texto quando busco nele a 

importância da leitura do mundo, na uva de Ivo a mão humana pon-

tencializa a natureza, assim como a formação de professores não se 

resume a depósito de ideias, mas a compreensão e intervenção da e 

na realidade posta, pois nenhuma proposta educacional  é neutra e se 

conhecemos para entender o mundo, averiguar o certo e o errado, e 

ainda para poder assim interpretar e transformar esse mesmo mundo. 

(FREIRE  apud GADOTTI, 1997). 

Retomo à docência, em 2021, nas séries finais do Ensino 

Fundamental e posso com esses educandos ler  a palavra e ler o 

mundo, mediatizados por uma outra forma de estar no mundo, que 

não mais considero um online ou um offline, mas o onlife36, onde as 

tecnologias digitais estão em nossas vidas sem tempo, a todo tempo. 

                                                           
36No The  Onlife Manifesto (FLORIDI, 2015), publicação resultan-te do projeto, onde 
se defende o fim da distinção entre o offline e o online, concluiu-se que as TD e as redes 
de comunicação não podem ser encaradas como meras ferramentas, instrumento, re-
curso, apoio, mas forças ambientais que, cada vez mais, afetam a nossa  auto-conceção  
(quem  somos),  as  nossas  interações  (como  socializamos), como ensinamos e como 
aprendemos, enfim, a nos-sa concepção de realidade e as nossas interações com a rea-
lidade. (MOREIRA, SCHELEMMER, 2020, p.25).   
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E Paulo Freire como leria este momento, em seus 100 anos? O abismo 

da pobreza e da exclusão social se manifesta na ausência de bens ma-

teriais, como computadores e internet.    

Como pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação Digital, 

GPe-dU UNISINOS/CNPq, e do Grupo de Pesquisa em Educação 

e Formação de Professores, Gpefor UNIOESTE/CNPQ e busco 

Freire para marcar meu posicionamento “ [...]  a formação técnico-

científica não é antagônica à formação humanista dos homens, desde 

que ciência e tecnologia, na sociedade revolucionária, devem estar a 

serviço de sua libertação permanente, de sua humanização”. 

(FREIRE,1987,  p. 98). 

Esses são pequenos quadros de minha vida, que já os tinhas 

expressados no memorial de minha tese (2016) e mais alguns ressig-

nificados aqui, afirmo que encontro nas escritas de Paulo Freire sig-

nificado às minhas práticas e as manifestações de ações humanas que 

vejo no social, e nas suas palavras: “Na verdade, não nasci marcado 

para ser um professor a esta maneira, mas me tornei assim na experi-

ência de minha infância, de minha adolescência, de minha juven-

tude”.  (Freire, 2001, p. 42). E não acreditando no determinismo, pois 

sou filha de professora, vou me construindo em minha práxis – 46 

anos como professora. Te convido a escrever tuas vivências, refletido 

teus passos. Sigo na esperança: “Eu não sou esperançoso por teimo-

sia, sou esperançoso por uma condição ontológica. [...] Somos seres 

da procura da busca. Da busca ser mais. (Paulo Freire). 
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REVISITANDO A PEDAGOGIA DA AUTONOMIA 

 
Nivaldo Aparecido Minervi37 

Araci Asinelli-Luz38 

 

Introdução 

 Revisitar a obra de Paulo Freire no ano de seu centenário se 

traduz em honra de poder reverenciá-lo e lhe ser grata/grato por nor-

tear e dar significado e sentido ao magistério e formação de profissio-

nais que acolhemos como tarefa social em prol de uma sociedade 

competente, ética e justa. Bem como é uma dificuldade, pois seu le-

gado é grande, forte, profundo e permanentemente contextualizado. 

Sua escrita é densa e singular, direta e abrangente, focada e ampla, 

local e global, compromissada e libertadora, politizada e ética, nacio-

nalista e formadora de cidadãos do mundo.  

Toda e qualquer uma de suas obras merecem nossa reverên-

cia. Mas, para esta tarefa específica de uma análise textual por meio 

da Mineração textual (MT) escolhemos a obra Pedagogia da Autono-

mia porque tem como foco a prática educativa, ou seja, permite que 

a relação professor(a)-estudante permaneça indissociável, concreta e 

simbolicamente, durante todo o processo de reflexão e ação, em es-

pecial em momento de pandemia pela COVID 19, onde as atividades 

remotas ocupam um lugar de destaque e diferente do que se caracte-

riza como Educação à distância - EAD. Também porque foi esta obra 
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em especial que proporcionou o ponto de partida e de chegada na 

concepção de formação profissional para e na docência. E, além 

disso, é considerada uma das obras mais lidas de Paulo Freire, no 

Brasil e no Mundo.  

 

Sobre a Pedagogia da autonomia, enquanto saberes necessários à 

prática educativa.  

 A Pedagogia da autonomia teve sua primeira edição lançada 

em 1996 pela Editora Paz e Terra, como parte da Coleção Leituras. 

Teve como prefaciadora a professora, Mestre em Educação, Edina 

Castro de Oliveira como compromisso “de testemunhar a minha dis-

ponibilidade à vida e os seus chamamentos (1996, p. 10). Afirma que 

a obra trata de questões que envolvem o dia a dia do professor/edu-

cador, na sala de aula e na vida e se refere a “uma pedagogia fundada 

na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do edu-

cando”. (1996, p.11). Para Spegiorin (2019, p. 509), ao comentar o 

prefácio para compor o livro 365 dias com Paulo Freire, organizado 

pelos irmãos Dickmann, a perspectiva sócio-histórica-cultural do su-

jeito que norteia o texto é “vista como fator determinante de uma vi-

são educativa que, considera o educando e o professor, como agentes 

de um permanente devir, no qual desenvolvemos nossa singularidade, 

particularidade e individualidade, dentro de uma dimensão social da 

formação humana”. Neste sentido, evidenciamos a construção da 

identidade professor/professora na relação com o/a estudante. 

 Nas primeiras palavras, a guisa de introdução, Paulo Freire 

explicita a que veio.  

 

A questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativa progressivista em favor da autonomia do ser dos edu-

candos é a temática central em torno de que gira este texto. Te-

mática a que se incorpora a análise de saberes fundamentais 

àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente 

alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha 

percebido. (1996, p. 14)  
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 Este posicionamento claro, direto, objetivo, portanto, polí-

tico-ideológico de afirmar e reafirmar em suas obras, sem ser repeti-

tivo, o compromisso da transformação social via educação, em prol 

dos esfarrapados do mundo, dos excluídos, dos “condenados da 

terra” (p.16), traz na sua essência a concepção e o conceito de ética 

entendida “enquanto marca da natureza humana” (p.19), portanto 

inevitável de ser evidenciada na relação educativa onde “o preparo 

científico do professor ou da professora deve coincidir com sua reti-

dão ética” (p. 18). Acreditamos que, assim como o professor/ a pro-

fessora inclui entre os saberes a serem ensinados na escola os valores 

e comportamentos que acredita serem necessários à prática docente, 

o/a estudante também aprende pelo exemplo. Tognetta (2009), na 

obra A formação da personalidade ética, problematiza a dificuldade 

da formação ética na escola, importante reflexão em momento em 

que o espaço escolar aparece vinculado a situações de violência, como 

o bullying, em que governantes propõem a militarização de escolas 

públicas e que a pandemia do Corona Vírus potencializa a desigual-

dade social em função do acesso às tecnologias digitais para a prática 

docente de forma remota.  

A Pedagogia da autonomia é um convite a esperançar em três 

capítulos. O primeiro, Não há docência sem discência, apresenta 

nove habilidades docentes necessária para o ensinar-aprender para a 

autonomia: a rigorosidade metódica, a pesquisa, o respeito aos sabe-

res dos educandos, a criticidade, a estética e a ética, o exemplo, a re-

flexão crítica, o reconhecimento e a assunção da identidade, assim 

como exige o risco, a aceitação do novo e a rejeição a toda e qualquer 

forma de discriminação. O segundo capítulo, Ensinar não é transfe-

rir conhecimento, dedica- se a discutir componentes pedagógicos re-

lacionados à prática pedagógica enquanto metodologia do processo 

do ensinar-aprender: Consciência do inacabamento, reconhecimento 

de ser condicionado (“mas não determinados”)(p.21), respeito à au-

tonomia , bom senso, humildade, tolerância e direitos dos/das estu-

dantes, apreensão da realidade, alegria e esperança, crença de que a 

mudança é possível e curiosidade. Tais componentes, habilidades, ati-

tudes que determinam ensino de qualidade e humanizado, bem como 

potencializam o que Freire propõe no terceiro capítulo, Ensinar é 

uma especificidade humana. São nove componentes que determinam 
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o clima necessário para o ensinar-aprender, bem como as atitudes que 

se espera do professor/da professora para que a autonomia seja ensi-

nada e aprendida no processo de escolarização. São eles a segurança, 

competência profissional, generosidade, comprometimento, interven-

ção no mundo, liberdade, autoridade, tomada de consciência das de-

cisões, saber escutar, educação como ideologia, diálogo e querer bem 

aos educandos/às educandas.  

A obra, em sua totalidade, passou a constituir o corpus e sub-

metida à Mineração Textual para que pudéssemos revisitar a obra Pe-

dagogia da autonomia e proceder a uma análise textual por meio de 

um dos métodos de Mineração de Texto (MT), de tal forma a eviden-

ciar alguns dos termos e concepções presentes, bem como suas rela-

ções com a prática educativa do professor e da professora, em especial 

as possíveis correlações e sentidos em contextos de pandemia e ativi-

dades pedagógicas remotas. 

 

Método 

A Mineração de Texto (MT) abarca um vasto campo de abor-

dagens teóricas e métodos, todavia, como condição sine qua non, faz-

se necessário o uso de texto como informação de entrada. Conforme 

Camargo e Justo (2013),  a MT é aplicada nos estudos de pensamen-

tos, crenças e opiniões produzidas em relação a determinado fenô-

meno ou tema de investigação, e permitem quantificação de variáveis 

qualitativas originadas dos textos analisados. Conforme Meyer, Hor-

nik e Feinerer (2008), a MT faz parte de um campo de atividade in-

terdisciplinar, compondo mineração de dados, linguística, estatística 

computacional e ciência da computação. Existem técnicas de classifi-

cação de texto, agrupamento de texto, criação de ontologia e taxono-

mia, sumarização de documentos e análise de corpus latentes.  

Produzimos um arquivo de texto com a obra Pedagogia da Au-

tonomia. Os capítulos da obra, juntos, formam um corpus39 que serviu 

para a Mineração de Texto. As fases para obtenção das nuvens de 

palavra e agrupamentos de palavras foram construídos seguindo os 

passos: 

                                                           
39 Coletânea ou conjunto de documentos sobre determinado tema. 
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1. Limpeza e preparação dos dados, convertendo-os 

em minúsculas, excluindo pontuação, espaços, stopowords40  e pontu-

ação; 

2. Cálculo da frequência de palavra; 

3. Visualização das palavras por meio de nuvens de 

acordo com as frequências; 

4. Construção e visualização do agrupamento de pala-

vras por dendrogramas. 

Utilizamos  o RStudio41 versão 4.0.3 (TEAM 2015), inclu-

indo seu ambiente estatístico, sendo os principais pacotes estatísticos 

utilizados: tm (FEINERER e HORNIK 2018), Wordcloud2 (LANG, 

LAZYDATA e LANG 2016), Tydeverse (WICKHAM 2019), tidyr 

(MAILUND 2019). Implementamos a MT e, para cada representa-

ção obtida, tecemos comentários estreitando o escopo da análise para 

focar em algumas características observadas por meio de Nuvem de 

Palavras (NP) e da Análise de Agrupamentos (AG).  

A NP agrupa as palavras e as organiza graficamente em fun-

ção da sua frequência. É uma análise lexical mais simples, porém gra-

ficamente representativa de uma coleção de objetos. O package 

Wordcloud2 desenvolvido pelos pesquisadores Lang, Lazydata e 

Lang (2016), possibilita visualizações interessantes por meio de NP, 

e ainda que do ponto de vista estético, optamos pelo uso do tema da 

imagem de Paulo Freire (Cyrillo de Oliveira Júnior).  

A AG, Conforme Kassambara (2017), efetua a classificação 

de objetos, no caso palavras, em grupos de forma que as palavras den-

tro do mesmo grupo sejam mais similares quanto possível e, analoga-

mente, que os diversos grupos sejam mais diferentes o possível em sua 

constituição. A AG objetiva agregar objetos e não variáveis, fazendo 

a agregação baseada na distância, ou seja, na proximidade entre ob-

jetos (HAIR et al., 2009).  

                                                           
40 Palavras de parada, em tradução livre. São palavras consideradas irrelevantes dentro 
de um contexto, como pronomes e artigos.  
41 Disponível em:  
www.r-project.org e 
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Como medimos a similaridade? A medida de distância utili-

zada foi a distância euclidiana42, é usada por padrão para medir a dis-

similaridade entre cada par de observações. Foi utilizado o método 

de aglomeração Agrupamento de Ligação Máxima ou Completa 

(ALMC).  O ALMC calcula todas as dissimilaridades de pares entre 

os elementos no agrupamento 1 e os elementos no agrupamento 2, e 

considera o maior valor dessas dissimilaridades como a distância en-

tre os dois clusters. O ALMC tende a produzir aglomerados mais 

compactos. Detalhes podem ser obtidos em (GLASBEY, 1987).  

Como formamos os agrupamentos? Utilizamos um procedi-

mento hierárquico, em que todos os objetos são incluídos em um 

único agrupamento. Em cada etapa da iteração, o agrupamento mais 

heterogêneo é dividido em dois. O processo é iterado até que todos os 

objetos estejam em seu próprio agrupamento. Mais detalhes podem 

ser obtidos em (HAIR et al., 2009).  

O resultado é uma árvore que pode ser traçada como um den-

drograma. Trata-se de uma representação gráfica (gráfico em árvore) 

dos resultados de um procedimento hierárquico em que o objeto é 

colocado em um eixo. O outro eixo representa os passos no procedi-

mento hierárquico. O dendrograma mostra como os agrupamentos 

são combinados em cada passo do procedimento até que todos este-

jam contidos em um único agrupamento. 

 

  

                                                           
42 Medida mais comumente usada para medir a similaridade entre dois objetos. Essen-
cialmente, é uma medida do comprimento de um segmento de reta desenhado entre 
dois objetos, quando graficamente representados. 
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Resultados 
FIGURA 1 – Dendrograma de agrupamento vocabular. 

 

 
 

Fonte: Selecionado por Minervi e Asinelli-Luz, 2020, a partir do RStudio. 

 

Este dendrograma (Figura 1) é uma representação hierár-

quica dos termos que mais aparecem no texto a fim de lhe dar sentido 

ao mesmo tempo em que, pelos agrupamentos, se localizam mais pró-

ximos ou mais distantes dos demais vocábulos. É possível perceber 

dois conjuntos de palavras. O primeiro, representado pelo termo não, 

é determinante na obra para lhe dar o sentido de um código de con-

duta docente para que a autonomia do estudante possa ser desenvol-

vida em seu processo de escolarização na medida que a prática do-

cente se dá na interdependência entre o ensinar e o aprender, como 

aparece no encaminhamento do primeiro capítulo: “não há docência 

sem discência” (p.23).O segundo conjunto de palavras se refere ao 

processo da prática educativa que inicia com o ser professor, em seu 

duplo sentido. Ser verbo e ser enquanto categoria substantivo, ser hu-

mano, ambos representados pelo sentido do inacabamento, do puro 

devir, do desenvolvimento humano e da possibilidade de modificabi-

lidade, podendo passar pela adaptabilidade. No extremo oposto, a pa-

lavra liberdade. Cabe a questão: de que vale a autonomia sem liber-

dade e de que vale a liberdade sem autonomia? Na hierarquia da do-
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cência o pressuposto do ser professor como decorrente da prática de-

terminada pela leitura de mundo. Ressaltamos também a proximi-

dade entre as palavras docente e aluno, já enfatizada a sua indissoci-

abilidade. No Psicodrama, uma das correntes da Psicologia, aprende-

mos que o papel social é a unidade cultural de conduta e que a funci-

onalidade de um papel se dá pela existência de seu complementar. 

Assim, o papel social professor ganha funcionalidade, ou seja, exis-

tência, ser (verbo) na díade com seu papel complementar, a existência 

do papel do aluno e juntos, se dá o ensinar e o aprender. É desta fun-

cionalidade interdependente e complementar  que resulta a autono-

mia do estudante como decorrência da prática educativa do professor 

que se propões para tal finalidade.  

        A este respeito, Grillo (2008, p. 55 a 65) em capítulo 

onde expressa sua concepção de prática docente como o “encontro 

com o aluno” afirma: 

A docência, portanto, envolve o professor em sua totalidade; sua 

prática é resultado do saber, do fazer e principalmente do ser, sig-

nificando um compromisso consigo mesmo, com o aluno, com o 

conhecimento e com a sociedade e sua transformação. (p. 58) 

    Mesmo sem citar Paulo Freire, esta concepção ajuda a en-

tender porque o saber está próximo de curiosidade. Ensinar e ética 

são os termos-chave de outro agrupamento em equilíbrio e proximi-

dade com respeito, possível, pensar e fazer, no sentido da ação.  

   A distribuição hierárquica de termos no dendrograma de-

nota um aparente desequilíbrio entre a presença e sentido do não em 

comparação com tantos outros termos importantes do processo de en-

sinar e aprender. Ela permite reforçar que, para a prática educativa na 

perspectiva de Paulo Freire, a identidade educador/educadora se 

constrói na permanente relação entre professor/professora e estu-

dante, bem como a certeza, entre tantas incertezas, de que o conheci-

mento não se transmite, mas se constrói no diálogo, mediado pela 

leitura de mundo. Também permite-nos interpretar que pensar certo 

e fazer certo trás em si uma intencionalidade que objetiva a especifi-

cidade humana do ensinar. 
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FIGURA 2 –Frequência de Palavras. 

 
Fonte: Selecionado por Minervi e Asinelli-Luz (2020) a partir do RStudio. 

 

A frequência confirmada do não explícito no texto, dialetica-

mente, afirma a incompletude e o inacabamento do ser humano, o 

reconhecimento de nosso condicionamento e não do determinismo 

de uma realidade que é provisória. É a negação de uma educação ban-

cária, um dos conceitos-chave de sua obra diante da criticidade que 

propõe e se espera como processo, contexto e produto de uma educa-

ção de qualidade. Tessaro (2019), reflete sobre a obra: 

A educação em Paulo Freire é concebida como um processo ina-

cabado, inconcluso, que provoca mudança e não aceita o com-

pleto e o finalizado. Demonstra esperança, expectativa, sonho. A 

esperança aqui é considerada uma necessidade, ela não existe na 

imobilidade, na inércia. A esperança é arrojada e impulsiona a 

educação, depende de sujeitos que conscientes da inconclusão es-

tejam dispostos a aprenderem e a ensinarem. [...] (p.527). 

Tal reflexão é o esperançar em ação, não permite o negacio-

nismo da esperança, do sonho, da liberdade e da autonomia para 

tomá-las como o motor da transformação de si e da transformação 

social. O não, na Pedagogia da autonomia é um reforço ao sim, ao 

diálogo de saberes entre o/a docente e estudante, entre o saber siste-

matizado e o saber popular, é um sim à criatividade, à novidade, à 
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inovação, pertinente ao momento pandêmico em que nos encontra-

mos. Não por acaso, o centenário de Paulo Freire nos comprova que 

suas ideias e ideais estão vivos e presentes em nosso tempo atual. 

Cumprindo o ritual a que se propôs a obra 365 dias com 

Paulo Freire (DICKMANN; DICKMANN, 2019), o dia de hoje, 31 

de janeiro, nos lembra que 

Nossa sociedade, tão acostumada ao silêncio, devido ao nosso 

contexto histórico, se vê envolvida no diálogo, se comunicando, 

deixando entrar luz das palavras e da libertação. Quando conhe-

cemos as palavras, dialogamos com seu significado, criticamos 

seus conceitos, duvidamos de certezas, relacionamos com o nosso 

viver e percebemos que podemos pensar. Já não nos conforma-

mos com ideias prontas e situações acatadas desde sempre. Isso é 

o que chamamos de transformação, conscientização e libertação. 

(SILVA, 2019, p. 69). 

   As palavras e termos amorosamente escolhidos e pronunci-

ados impregnam de sentido e significados os “saberes necessários à 

prática educativa” proposta por Freire. Não ao imobilismo, não ao 

determinismo, não à dependência do pensar alheio, não à reprodução 

de um sistema opressor. Sim à criatividade, sim à curiosidade, à pes-

quisa, ao reconhecimento de que o/a estudante ensina enquanto 

aprende e isto depende de sua autonomia e autoconceito para quebrar 

o silêncio que não corresponde à pausa necessária para a reflexão.  
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     FIGURA 3 – Nuvem de palavras, Pedagogia da Autonomia, 1ª edição, 

1996. 

 
Elaborado por Minervi e Asinelli-Luz, 2020 (a partir da criação de Cyrillo de Oliveira 

Júnior, 2020, especialmente para este capítulo). 

 

     

    Esta NP é uma análise lexical simples que possibilita visu-

alizações interessantes pelo uso do tema da imagem de Paulo Freire. 

Esta imagem de Paulo Freire, além de estética e afetivamente vincu-

lada ao educador que é reconhecido e citado internacionalmente, per-

mite a distribuição e organização das palavras em blocos, não só pela 

sua frequência, mas também pelas inúmeras possibilidades de análise 

das correlações possíveis ao alcance da autonomia pelo caminho da 

ética do ser humano que aprende enquanto ensina.  Já apresentado 

em outros momentos do capítulo é marcadamente importante a pre-

sença significativa do não43. Aqui na NP o não sinaliza tudo o que 

possa impedir o respeito ao ser professor, o reconhecimento de sua 

autoridade, à possibilidade do exercício da educação baseada na ética 

e na liberdade de ambos, educador/ educadora e educando, porque 

sem respeito o discurso pedagógico se transforma em violência.  

                                                           
43 Destacamos em negrito os termos que aparecem com maior visibilidade na NP. 
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   Por outro lado, a prática docente, enquanto experiência 

(vivência reflexiva que carrega em si sentido e ressignificados) está 

relacionada ao mundo, enquanto realidade a ser lida e de onde se 

originam o pensar, o ensinar, o saber certo, o fazer certo. A curiosi-

dade pode representar a pesquisa (“ensinar exige pesquisa”) ou a dú-

vida, que se manifesta pela pergunta (alunos são sujeitos de pergunta, 

muito mais do que de respostas). Na prática pedagógica, professor e 

aluno são presenças que exigem reciprocidade.  

   A NP também evidencia um conjunto de palavras, autori-

dade, conhecimento, processo, mulheres, ideologia, trabalho, ob-

jeto, ensino, dever, classe, capacidade, história, entre tantas outras 

carregadas de sentido que se configura como afirmação das dimen-

sões política, histórica, técnica, social e humanizadora da educação. 

A Pedagogia da Autonomia se mostra com a coerência suficiente para 

assegurar os “saberes necessários à prática educativa”.  

 
FIGURA 4 – Análise de sentimentos das palavras da obra Pedagogia da Autonomia, 

1996. 

 
Selecionado por Minervi e Asinelli-Luz, 2020, a partir de RStudio. 

 

   A FIGURA 4 faz remissão a sentimentos positivos e nega-

tivos expressos pelas palavras. Notamos como positivas palavras 

como certo, liberdade, respeito, educador, humano, verdade, direito, 

etc. São palavras que representam o sentimento latente contido na 

obra, uma direção, um propósito, que surge quando da leitura e en-

tendimento da obra. Tais sentimentos bons, ainda que a técnica esta-

tística empregada seja certeira, ela ainda é uma aproximação, uma 
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heurística do intento de Paulo Freire ao redigir seus postulados. A 

compreensão, tal qual uma poesia, manda uma mensagem humana, 

de esperança apodídica de um mundo mais justo, mensagem esta, que 

só pode ser compreendida na sua plenitude com o `olhar do coração´. 

As palavras negativas são a antítese do que se almeja para a educação. 

A palavra raiva é a que mais representa sentimentos ruins. Trata-se 

no “não” para Comportamento repleto de fúria, demonstrado pelo 

excesso de agressividade, de raiva.  

   A autonomia, comportamento que denota prática da liber-

dade, capacidade de escolha para a vivência da cidadania ativa, lei-

tura crítica de mundo, encontra no autoritarismo, palavra que aparece 

como sentimento negativo, a sua oposição. Portanto, atitudes autori-

tárias impedem a aprendizagem da autonomia como comportamento 

necessário ao desenvolvimento humano de estudantes em busca da 

responsabilidade pessoal, social e planetária. “Embora os professores 

tentem procurar maneiras novas de favorecer a formação de pessoas 

autônomas e íntegras, nem sempre os procedimentos utilizados per-

mitem o alcance de tal objetivo”. (ASSIS, APRESENTAÇÃO, 2003, 

p. 15). Desta maneira a educadora Drª Orly Zucatto Mantovani de 

Assis se coloca favorável à educação dos sentimentos na escola. Não 

é disto que escreve Paulo Freire e nem a que se propõe sem, no en-

tanto, abandonar sua opção pelos valores humanos e sociais que lhes 

garante a “posição rigorosamente ética” (1996, p. 15) com que se de-

bruça a propor a Pedagogia da Autonomia em um “livro esperançoso, 

um livro otimista, mas não ingenuamente construído de otimismo 

falso e de esperança vã”. (1996, p.21). Em nome desta clareza e do 

compromisso ético de formar pessoas, não esconde a “legítima raiva” 

quando se refere “às injustiças a que são submetidos os esfarrapados 

do mundo.” (id. p. 15). Podemos afirmar, conforme propõe, a impor-

tância de revisitar a obra e dela extrair os sentimentos de amorosi-

dade, cuidado, respeito, possibilidade, presença histórica e transfor-

madora. 
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Considerações Finais 

Quando se analisa os acontecimentos diariamente noticiados pela 

imprensa falada e escrita constata-se que nossa sociedade está vi-

vendo um problema moral profundo. Os sinais desanimadores 

dessa situação são observados por toda a parte: a desestruturação 

da família, a deterioração da civilidade, a ganância crescente e a 

distribuição tão desigual da riqueza fazendo com que o número 

de pessoas que não possuem o necessário para viver se torne cada 

vez maior; uma cultura sexual onipresente nos conteúdos televi-

sivos e gráficos incentivando os jovens para atividade sexual pre-

coce, os abusos sexuais a crianças vítimas da pedofilia, a violên-

cia, as drogas, a fome, as guerras, a corrupção. Tudo isso torna o 

panorama desse início de século muito sombrio. (ASSIS, 2008, p. 

15). 

Não fosse pela pandemia da COVID 19, o conteúdo desta 

citação caberia igualmente ao momento atual. Eu acrescentaria, e de 

que vale a educação? Como reage a este processo de perda de huma-

nidade e crise civilizatória? Paralelamente ao desvelamento desta re-

alidade, a sociedade vem descaracterizando a importância do profes-

sor/da professora como sujeitos capazes e competentes para a trans-

formação da sociedade pelo conhecimento e formação das novas ge-

rações. Para ajudar, o comando da nação, no que tange à educação, 

tem estado em mãos aventureiras e que desconhecem os recursos pe-

dagógicos que nutrem os sonhos, os desejos, a utopia. 

    O momento pandêmico desnudou o que se procurou escon-

der mas últimas décadas: a ausência das tecnologias on line na escola, 

o desconhecimento de professores e professoras sobre o uso criativo e 

inovador dos recursos tecnológicos na educação escolar, a desigual-

dade social reafirmando a pedagogia do oprimido e o modelo capita-

lista neoliberal como fomentador da necropolítica que se instala no 

Brasil. A morte passou a fazer parte do cotidiano das cidades. Acre-

ditamos nas mudanças via educação de qualidade e que pode ter sua 

gênese na formação de professores. Por este motivo, tendo em vista o 

centenário de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira a quem 

creditamos parte de nosso aprendizado como profissionais éticos, ín-

tegros e em permanente desenvolvimento, a decisão de revisitar sua 

obra, iniciando pela Pedagogia da Autonomia. 

    As diversas e constantes manifestações de pais e familiares 

sobre o incômodo e dificuldade de ter o(s) filho(s)/a(s) filha(s) em 
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casa, espaço este que se transformou em home school e home office. A 

frase “não sou professor” e “não sei ensinar” tornou-se um mantra 

que foi incorporado pelos professores e professoras que viram a sua 

reputação questionada e sua competência posta à prova com inúme-

ras demandas acrescidas à já conhecida precarização do trabalho, em 

especial nas escolas públicas. Mesmo as Universidades tiveram que 

se reinventar. Liberdade e autonomia deram o tom da diferença.  

    Revisitar a Pedagogia da Autonomia torna-se atividade ne-

cessária em momento de atividades remotas. O professor/a profes-

sora deve subsidiar o estudante/a estudante a desvendar os desafios 

da autonomia pela pesquisa, pelo exercício da criticidade, pela curio-

sidade, pelo uso do bom senso, pelo exercício da compreensão, da 

paciência e pelo comprometimento com o aprender. Nesta jornada, a 

alegria e a esperança serão as companheiras. A Pedagogia da Auto-

nomia desenvolve as habilidades necessárias à prática educativa com-

petente nos professores/nas professoras, ensina pais e mães a não pre-

cisarem abandonar seus papeis para executarem atitudes educativas 

junto a seus filhos e filhas e, principalmente, permite aos estudan-

tes/às estudantes, a prática da autonomia e o exercício da ética.   
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PAULO FREIRE E AS VELHICES NO CINEMA: 

O INACABAMENTO E A POSSIBILIDADE DE SER MAIS 

 
Adriana de Oliveira Alcântara44 

Áurea Eleotério Soares Barroso 45 

 

 

Introdução 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife, Pernambuco, Brasil, 

em 19 de setembro de 1921, e faleceu em dois de maio de 1997, em decor-

rência de problemas cardíacos, em São Paulo, SP. Deixou um acervo 

inesgotável, obras publicadas em diversos idiomas, um testemunho 

de competência, de coerência ética entre o discurso e a ação.  

Nita Freire diz que ele era um ser humano conectado com o 

mundo, “tudo o instigava a refletir: porque era assim, não era de ou-

tro jeito. Estava sempre preocupado com a interpretação; quer dizer, 

com a leitura do mundo “(...) Nita destaca que Freire escreveu aos 75 

anos A Pedagogia da Autonomia, uma de suas obras-primas, ao lado 

da Pedagogia do Oprimido. (Barroso, 2017, p.178).  

 Farias e Lopes (2020) discorrem que as ideias de Freire de-

ram vida a diversos movimentos de luta pela educação popular no 

Brasil, como o Movimento de Cultura Popular (MCP), Centro Po-

pular de Cultura (CPC), Movimento de Educação de Base (MEB), 

entre outros. Lembram que Freire assumiu, em 1964, a Coordenação 

do Programa Nacional de Alfabetização, do Ministério da Educação, 

trabalho que foi interrompido pelo golpe militar que o levou ao exílio 

e, retornando ao Brasil em 1980, com a anistia política. Destacam 

que dada a complexidade das obras de Freire, sua proposição de uma 

                                                           
44 Doutora em Antropologia Social e Mestre em Gerontologia pela Universidade Esta-
dual de Campinas (UNICAMP). Graduada em Serviço Social pela Universidade Esta-
dual em Serviço Social (UECE). Docente do Curso de Serviço Social do Centro  
UniversitárioFametro(UNIFAMETRO/Fortaleza-CE).  
E-mail: alcantara2002@yahoo.com.br. 
 
45 Doutora em Serviço Social, Mestre em Gerontologia (PUCSP), Especialista em Ge-
rontolgoia (SBGG). E-mail: barrosoaurea@gmail.com 
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educação como prática da liberdade vem sendo trabalhada e discu-

tida por diversos campos do conhecimento.  

Os referenciais freirianos são potentes para compreendermos 

relações de opressão e forjarmos possibilidades de transformação, 

transpondo as situações-limites (barreiras ou dificuldades de acesso aos 

bens sociais, fragilidades em suas redes de suporte, impedimentos no 

exercício de autonomia, na prática do cotidiano, nas atividades sig-

nificativas) que precisam ser superadas (Farias e Lopes, 2020).  

As formulações propostas por Freire nos impulsionam a des-

vendar o lugar destinado às velhices na nossa sociedade. Conforme 

afirma Dickmann (2020) ancorado nos ensinamentos de Freire, a pre-

sença do ser humano no mundo é uma presença de quem se insere nele e não 

de quem se adapta e é, nesse sentido, que ele quer inverter os papéis, ele 

quer ser o sujeito da história e não mais o objeto. O ser humano está 

condicionado a fazer e refazer a sua própria história, pois como inconcluso 

não está determinado ao que não queira. E ao descobrir que o mundo tam-

bém é inacabado, o ser humano estabelece com ele uma relação dialética 

permanente, e ao transformá-lo, ele sente os efeitos dessa sua ação trans-

formadora que volta para si.  

Concordando com Dickmann (2020) pontuamos que o pen-

samento freiriano carrega a dimensão relacional e utópica como mu-

dança de uma realidade injusta, quando afirma que as pessoas estão 

inseridas  uma realidade histórico-cultural, humana criada por elas e 

que pode ser transformada por elas. Feitas essas considerações, as re-

flexões aqui trazidas dialogam com as obras de Paulo Freire em torno 

das representações da velhice, através de quatro filmes, em que dis-

corremos a despeito das categorias46 fundamentais abordadas pelo au-

tor, como história, política denúncia, transgressão, aprendizagem, resistên-

cia, esperança, educação, solidariedade, dentre outras, na intenção de in-

terpretar a condição do inacabamento do ser humano, rumo à possibi-

lidade de Ser Mais. 

                                                           
46 Com base na teoria crítica, ressaltamos que categoria não é conceito e nem definição, 

mas determinação. Categoria em Marx não é um artificio intelectual para definir a rea-

lidade, é ontológica, ou seja, concerne ao modo de ser e de reproduzir-se. “É a explica-
ção dialética, ela apanha o movimento real. A vida no real [...] modo de compreender 
dialeticamente o social, nesse sentido lato, que é a realidade social compreendida em 
suas explicações econômicas sociais, culturais, políticas e, portanto, históricas” 
(IANNI, Otávio, p.409, 2011). 
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Analisar a vida social por meio da sétima arte47 vem se cons-

tituindo, amiúde, um procedimento envolvente no campo educacio-

nal e, deste modo, a pedagogia do cinema se revela como recurso po-

tencial para além da produção de saberes, mas também atravessa os 

afetos, as relações humanas, suscita a empatia, isto é, experimenta-

mos a dor e a alegria do outro. O cinema se apropria daquilo que o 

outro viveu, é um fragmento no interior do mosaico de emoções, que 

é a vida. Não é somete contar história, é contar emoções. 

Observem duas provocações certeiras: o choro e o riso. Quem 

nunca não se emocionou diante de imagens fílmicas? O que aprende-

mos com estas? O que dizer da realidade pensada através do suporte 

ficcional ou de um fato histórico exposto de maneira mentirosa, como 

uma guerra (morte de pessoas, destruição de cidades, tiroteio...)?  

Duarte (2002) faz uma interessante interpretação acerca das 

fronteiras entre a verdade e a ficção, quando diz que não nos ludibri-

amos com o cinema, mas o seu conteúdo reverbera identificação, en-

tão, o espectador se depara com seus medos, sentimentos, aspirações, 

princípios e tudo mais. 

Precisamos da ficção tanto quanto precisamos da realidade. Em-

bora não possamos viver em um mundo de fantasias, temos ne-

cessidade de sair um pouco do mundo real para aprender a lidar 

com ele. Além disso, a ficção atua como um dos elementos dos 

quais lançamos mão para dar sentido à nossa existência (DU-

ARTE, 2002, p.70). 

A arte se coloca, então, como o espelho da vida, desperta a 

humanidade que nos constitui. Concordamos com a autora ao afir-

mar que “ver filmes, é uma prática tão importante, do ponto de vista 

da formação cultural e educacional das pessoas, quanto a leitura de 

obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais” (DUARTE, 

2002, p.70).  

Conforme analisa Gusmão (2005), é dispositivo de lingua-

gem do processo educativo, a exemplo da motivação dos debates, de 

                                                           
47  A expressão "sétima arte", utilizada para denominar o cinema, foi designada por 
Ricciotto Canudo no "Manifesto das Sete Artes", em 1912, contudo somente, publi-
cado apenas em 1923). Cf. https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/arti-
gos/cotidiano/a-origem-da-setima-arte-cinema/53247. 
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maneira a contribuir consideravelmente nas discussões sobre as práti-

cas sociais a que fomos formados, o comportamento e ao que está 

estabelecido. 

Seguindo a linha de pensamento da autora, Alcântara (2008, 

p.29) subscreve: 

O cinema proporciona a produção de significados em que o olhar 

de cada um vai depender de sua história de vida, do grupo ao qual 

pertence, da sua visão de mundo, enfim, exerce uma potenciali-

dade na interpretação do que somos e de como agimos face às 

nossas relações cotidianas. 

Vale destacar que vivenciamos um tempo nada favorável na 

direção de transformar a utopia em vida vivida, uma das grandiosas 

lições do nosso patrono da educação e, no que tange, especialmente, 

a ser e estar velho na sociabilidade capitalista, mais do que conquista, 

os desafios são recorrentes, sobretudo, quando constatamos o desva-

lor atribuído a quem não gera mais lucro.  

Assim, é reservado ao segmento em tela o descarte e, conse-

quentemente, a privação do pertencimento, conferida pelo afasta-

mento do trabalho que, ao invés de promover a realização do ser so-

cial, produz a coisificação do humano. 

Nas palavras de Freire (2019b, p.63-62): 

É que, para eles [opressores], pessoa humana são apenas eles. Os 

outros, estes são ‘coisas’ [...] Daí a sua concepção estritamente 

materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coi-

sas. E o lucro, o seu objetivo principal. Por isto é que para os 

opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, 

do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter 

como classe que tem. 

Entretanto, é mister assumir, para ser coerente com a pers-

pectiva teórica do autor ora referido e, imprescindível para a argu-

mentação deste texto, que negamos modelos prescritivos de uma con-

dição exclusiva da experiência da velhice. 

Cabe repensar a figura social do velho, abandonar o que foi 

produzido para construir um olhar crítico, recompor o que disseram 

como o velho é e se comporta. Para isto, é preciso observar o con-

texto, inverter o olhar sobre o outro – mais do que falar sobre o velho, 

olhar a sociedade onde ele está inserido e como esta se refere a este 

sujeito. 
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Eis a questão central para a qual chamamos atenção, pois em 

oposição a determinações fatalistas, cuja adaptação é o único cami-

nho concebível, consideramos o inédito viável, aquilo que não existe, 

porém, por enquanto. 

Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha pre-

sença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha 

ausência na construção da própria presença. Como presença cons-

ciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no 

meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação 

genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço 

no mover-me no mundo, e se careço de responsabilidade não 

posso falar em ética. Isso não significa negar os condicionamentos 

genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa 

reconhecer que somos seres condicionados, mas não determina-

dos. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de 

determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemá-

tico e não inexorável (FREIRE, 2019a, p.20). 

Inacabamento e possibilidade de Ser Mais. Sim, é nesta pers-

pectiva, pautada na história, que acreditamos na experiência da ve-

lhice não como sinônimo de doença ou de um tempo sem aprendiza-

gens e projetos. Não existe um modo único de ser velho. É preciso 

estar atento para os mecanismos que enquadram unidimensional-

mente o diverso para o igual, estipulado por uma ideologia determi-

nista. 

Ao trazer à tona outras formas de sociedade e cultura, a An-

tropologia rompe com a noção de que uma sociedade tem de seus 

próprios valores, que inclinam a ser compreendidos como naturais e 

imutáveis (Debert, 1998). E Freire (2019b, p.13) reforça: “[...] a peda-

gogia se faz antropologia. Esta conquista não se pode comparar com 

o crescimento espontâneo dos vegetais: participa da ambiguidade da 

condição humana e dialetiza-se nas contradições da aventura histó-

rica [...]. 

Portanto, as páginas seguintes se traduzem como uma resis-

tência à velhofobia, preconceito em relação à velhice, legitimado por 

um projeto societário que valoriza a rentabilidade econômica em de-

trimento do ser humano, especialmente a população idosa, responsa-

bilizada incessantemente pela devastação do sistema econômico pú-

blico. É inadmissível e perverso o nível discursivo do “peso econô-

mico, uma grande falácia! 
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No entanto, como, sabiamente, dissertou Guimarães Rosa 

(1994, p.411) “as coisas mudam no devagar depressa dos tempos”. É 

na expectativa da desnaturalização que denunciamos o instituído 

como algo inquestionável, na apreensão de que não sofremos apenas 

a história que os outros constroem, mas  também a fazemos, pois so-

mos sujeitos históricos.  

 

Eu, Daniel Blake: Entre A Ausência Do Estado E A Solidariedade 

Dos Iguais 

O contexto da atual fase do processo de acumulação do capi-

tal (financeiro) desenha a vida num tempo de profundas mudanças no 

mundo do trabalho: intenso nível de desemprego, progressiva redu-

ção do trabalho formal, por conta da incorporação de novas tecnolo-

gias e da nova organização de produção, acarretando a ampliação do 

trabalho informal, a miséria da população, dentre outras catástrofes. 

Soma-se, assim, a precarização do trabalho, com o desmonte 

dos direitos trabalhistas, resultados de muitas lutas, além de formas 

de trabalho escravo e, consequentemente, a agudização da questão 

social, não somente em nível local, mas mundial. 

Em consonância com Paulo Netto (2012) a questão social 

está elementarmente demarcada pelo traço próprio e peculiar da rela-

ção capital/trabalho – a exploração. Suas principais manifestações 

são a pauperização, a exclusão, as desigualdades sociais, ou seja, con-

sequências das contradições intrínsecas ao sistema capitalista, cujas 

particularidades vão depender das determinações históricas da forma-

ção econômica e política de cada sociedade. 

É aqui que o filme Eu, Daniel Blake, dirigido por Ken Loach 

e difundido em 2016, retrata este cenário, na Inglaterra, berço das po-

líticas sociais, porém, ameaçadas a partir dos anos 1980, por ocasião 

dos ajustes neoliberais. O protagonista, sofre um infarto e, impedido 

de prosseguir, na velhice, o trabalho de carpintaria, para garantir a 

sua sobrevivência, inicia um percurso contínuo, em busca de seus di-

reitos, se deparando com uma situação bem costumeira da classe tra-

balhadora, a burocracia estatal, incômoda e constrangedora.  

Sobre este assunto, é oportuna a resposta do diretor do filme 

ao jornalista Guimon (2017, não paginado): 
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[...] O Estado cria a ilusão de que, se você é pobre, a culpa é sua. 

Porque você não preencheu seu currículo direito ou chegou tarde 

a uma entrevista. Montam um sistema burocrático que te pune 

por ser pobre. A humilhação é um elemento-chave na pobreza. 

Rouba a sua dignidade e a sua autoestima. E o Estado contribui 

para a humilhação com toda essa burocracia estúpida. 

 Daniel, então, atravessa uma sucessão de deliberações des-

favoráveis e atendimentos frustrantes, como entrevistas deslocadas, 

tratamento deseducado de servidores apáticos à dor do outro, espera 

demorada em ligações pagas (call center) e a exigência de se apropriar 

do conhecimento tecnológico, a fim de fazer jus à ao auxílio doença 

e seguro desemprego, mas sem êxito. 

E o que fazer mediante a abstração do Estado, impulsionada 

pela lógica do mercado? Qual a saída? Freire menciona a solidarie-

dade: “compromisso histórico de homens e mulheres como uma das 

formas de luta capazes de promover e instaurar a ‘ética universal do 

ser humano´” (OLIVEIRA, 2019, p.12). 

É assim, que, as adversidades do outro são reconhecidas, 

também, num cotidiano de privações e recusas institucionais, soma-

das à história de Katie, desempregada, mãe solo de um menino e de 

uma menina, enfrenta uma situação extremamente difícil para manter 

seu grupo doméstico. Daniel se comove pela vulnerabilidade desta fa-

mília, dando início a uma relação de amizade marcada pela ajuda 

mútua.   

Percebemos, ainda, a solidariedade de classe entre as pessoas 

do convívio de Daniel, estendida pelos dois vizinhos jovens, que con-

tribuem no preenchimento dos formulários on-line, bem como da ser-

vidora pública, Ann, não totalmente obediente à burocracia instituci-

onal. 

Mobilizado por uma justa raiva, nos termos de Freire (2019, 

p.16) diante das “injustiças a que são submetidos os esfarrapados do 

mundo”, isto é, da “malvadez neoliberal, ao cinismo da sua ideologia 

fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia”, Daniel expressa 

sua indignação por meio de uma pichação, no muro da instituição, 

onde lutou por seus direitos nos últimos dias da sua vida: “Eu, Daniel 

Blake, exijo a data do recurso antes que morra de fome. E mudem a 

porcaria da música dos telefones”. 
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Sua denúncia expressa uma transgressão. Apreendemos esta 

como um ato de resistência, “subverte os efeitos da instituição, dá ori-

gem a movimentos dos mais variados tipos” (GUSMÃO, 2001, p.30). 

Inclusive, de grupos liderados por velhos, os quais dirigem reivindi-

cações ao capitalismo, com fins a uma outra sociabilidade48. 

Daniel também escreveu um texto, objeto de seu recurso de 

revisão, frente à negação do benefício requisitado, lido por Katie, em 

seu funeral: 

Não sou um cliente, consumidor ou usuário dos serviços. Eu não 

sou um desistente, um fujão, um mendigo ou um ladrão. Não sou 

meu número do Seguro Social, ou um som em uma tela. Pago 

minhas obrigações, não sonego um centavo e tenho orgulho disto. 

Não me curvo a ninguém. Olho meus vizinhos nos olhos e ajudo-

os se puder. Eu não aceito ou procuro caridade. Meu nome é Da-

niel Blake. Eu sou um homem, não um cão. Portanto, exijo meus 

direitos. Exijo que me tratem com respeito. Eu, Daniel Blake, sou 

um cidadão, nem mais e nem menos. Obrigado. 

Impossível não remeter à Paulo Freire (2019b, p.42-43), esta 

palavra verdadeira, autêntica, conduzida pela pronúncia da consciên-

cia, plena de força, porque diz da pessoa, de sua totalidade humana 

em interação com os outros que se encontram na condição de opri-

mido: 

Quem, melhor do que os oprimidos, se encontrará preparado para 

entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 

sentirá melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem mais do que 

eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Liberta-

ção a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; 

pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por 

ela. 

Então, conforme expõe Ken Loach na entrevista mencio-

nada, é importante não sucumbir, posto que a luta não para e, lembra, 

                                                           
48 A autora se refere Raging Grannies, um grupo composto por senhoras entre 60 a 90 

anos de idade que contestam a ordem estabelecida na intenção de promover uma or-
dem política de outra natureza, embora tenham consciência de que não vão mudar o 
mundo. Contudo, passam informação, pressionam e conseguem “mexer com as estru-
turas”, uma vez que estão numa lista de pessoas e entidades as quais representam ame-
aças ao Estado canadense. 



100 anos com Paulo Freire 

177 

 

ainda, que as pessoas mais velhas sinalizam uma propensão a se ren-

derem. No entanto, o personagem Daniel resistiu até o final, dei-

xando-nos a mensagem de que o Estado não vem se preocupando 

com a maioria, assassina vidas humanas ou nas palavras de Safatle 

(2020, não paginado): “neoliberais não choram. Eles fazem conta, 

mesmo quando as pessoas estão a morrer à sua volta”. 

 

Uma Lição De Vida: Educação Para Todos E A Exclusão Da Velhice 

Papagaio velho não aprende a falar. Este provérbio popular, bastante 

conhecido e representado pelo imaginário coletivo, revela o hiato 

entre a velhice e a aprendizagem, bem como a lógica excludente 

de que a educação formal não se aplica aos velhos – “não há es-

colas destinadas aos idosos e que atendam especificamente às suas 

necessidades e peculiaridades enquanto sujeitos sociais” (PERES, 

2011, p.633). 

Este é mais um tratamento prejudicial a uma população ex-

tremamente dependente de ações públicas na área da educação e, 

como o autor afirma, infelizmente, a população idosa é o único seg-

mento etário que não é assistido pelo poder Público em suas mais re-

centes políticas educacionais, como por exemplo, a Lei de Diretrizes 

e Base (Lei 9.394/96), que não faz referência à velhice: 

No Brasil, as principais leis da educação, como a LDB (Lei 

9.394/96), também citam, no máximo, a educação de jovens e 

adultos (EJA) como única alternativa educacional destinada à po-

pulação “fora da idade escolar”. Contudo, essas leis não tratam 

da diversidade existente entre os indivíduos que compõem a cate-

goria de adultos. Por exemplo, há muita diferença entre um 

adulto de 25 ou 30 anos e um “adulto” (ou idoso?) de 50 ou 60 

anos. 

 

Como se vê, trata-se de uma racionalidade funcional à classe 

dominante, vai na contramão da educação libertadora, em sua vasti-

dão humana, defendida por Paulo Freire, cujo legado da possibilidade 

de Ser mais, dentre tantos ensinamentos, conforme comentou Bran-

dão (2017, p.101), “aprendemos porque em nós o aprender é igual-

mente interminável” que significa, sobretudo, a aprender a pensar não 



100 anos com Paulo Freire 

178 

 

como repetição, mas a partir da concepção de ideias próprias, de um 

pensamento pessoal, porque somos únicos – “Dizer a sua palavra, 

construir e transformar o seu mundo, escrever a sua história . Eis três 

expressões da mais perfeita síntese de Paulo Freire”. 

Partindo destas análises, apresentamos o filme Uma lição de 

vida, dirigido por Justin Chadwic (2010). Recebemos a provocação de 

refletir a sobre a vida a história verídica de um queniano que, aos 84 

anos, lutou para usufruir do direito à escola. Assim, a experiência de 

ler e escrever se realizou em meio às crianças.  

Convém transcrever a definição de Peres (2011, p.634 -635): 

O próprio termo “pedagogia”, que significa a teoria ou a ciência da 

educação e do ensino, tem sua origem voltada para a educação de 

crianças. Na etimologia da palavra, que tem origem grega, paidós quer 

dizer criança 

Como a história de Kimani Maruge ganhou destaque, as-

sunto tão corriqueiro e, até mesmo, naturalizado, o analfabetismo na 

velhice? Pois bem, não obstante, deixou de ser banal quando um ve-

lho se inseriu numa sala de aula infantil. Em 2005, a convite da Or-

ganização das Nações Unidas (ONU) este senhor palestrou sobre a 

relevância da educação primária gratuita na Cúpula de Desenvolvi-

mento do Milênio, evento que propiciou notoriedade a ele à escola.49 

Quando jovem, foi combatente de um grupo revolucionário 

(Mau-Mau) a favor da independência do Quênia, sendo preso, tortu-

rado, além de testemunhar o assassinato de sua esposa e filha pelos 

então colonizadores britânicos. Sua relação com a educação formal 

remonta aos anos 2000, cerca de 40 anos da guerra de independência 

do Quênia (1963), quando o governo inaugura a campanha “Educa-

ção para todos”, programa direcionado à alfabetização de crianças. 

Todavia, o octogenário incorporou, literalmente, o lema, antevendo 

a utopia se tornar realidade, apesar do discurso fatalista que nega so-

nhos e desejos. 

                                                           
49Cf.https://ensinarhistoriajoelza.com.br/licao-de-vida-filme-inspirador/ -  
Blog: Ensinar História – Joelza Ester Domingues. 

 



100 anos com Paulo Freire 

179 

 

Ao tentar o acesso, a justificativa da recusa é de que o pro-

grama concernia à infância. Quanta coerência com a racionalidade 

burguesa! Velho não gera valor ao capitalismo e, sendo assim, nesta 

mesma linha de raciocínio, Peres (2011) questiona qual a necessidade 

se investir na educação daqueles que se retiraram da vida produtiva, 

uma vez que, para o modo de produção capitalista não representam 

lucro. Daí se constata a falta de um projeto educacional para a popu-

lação idosa ao verificarmos o modelo de educação, na totalidade dos 

países capitalistas. 

Frente a uma conjuntura desfavorável para Ser Mais, de ser 

sujeito inserido na história e, portanto, entendendo esta como viabili-

dade e não destino, Maruge enfrentou não só as autoridades, como 

também a cisma da comunidade e tribos rivais, conflito ainda pre-

sente no país.  

Por outro lado, havia a professora que deixou a sua marca 

positiva (sim, há os que se evidenciam de maneira danosa, mediante 

o legado da educação autoritária / bancária50), contrária à fatalismos 

como à lógica do “é assim mesmo” ou da submissão ao estabelecido. 

Num movimento de rebeldia, pleno da certeza do inacabamento hu-

mano, Jane Obinchu, transgrediu a regra de uma forma admiravel-

mente criativa: se o velho não poderia ser estudante, concedeu-lhe a 

vaga de professor auxiliar, suscitando o educar junto, em que a pessoa 

do aprendiz se confunde com a pessoa do ensino. 

 “Educar com”, princípio freiriano potente, tendo em vista as 

condições incentivadoras para a autonomia e emancipação do outro. 

Embora o filme não apresente, detalhadamente, elementos a respeito 

                                                           
50 Ao aludirmos os dois modelos de educação contraditórios analisados Por Paulo 
Freire e compartilharmos a que o autor defende, cabe deslindá-las: “A ‘bancária’, por 
óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como 
estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a realidade. A problematiza-
dora, comprometida com a libertação, se empenha na desmistificação. Por isto, a pri-
meira nega o diálogo, enquanto a segunda tem nele o selo do ato cognoscente, desve-
lador da realidade. A primeira ’assistencialista’ e a segunda criticiza” [...] FREIRE, 
2019b, p. 101). 
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do processo de alfabetização de Maruge, a acolhida respeitosa e em-

pática para com aquele que queria aprender, nos permite afirmar do 

alinhamento da professora com a educação libertadora:  

A que existe entre a pessoa que ensina e a pessoa que aprende, 

como sujeitos de um mesmo processo, enquanto participantes ati-

vos, dialógicos e culturalmente igualados, na qualidade de inte-

grantes de uma ‘turma de alunos’ transformada em uma ‘equipe 

de estudantes’ reunidos em um ‘círculo de cultura’ desde onde eles 

criam coletivamente e se apropriam individualmente de seu pró-

prio saber (BRANDÃO, 2017, p.54). 

Como refutar o aspecto político da educação? A atitude da 

professora à luz da consciência do inacabamento humano, demonstra a 

inviabilidade da neutralidade da educação, de modo que esta não se 

torna política devido à escolha de um educador ou outro. Sua essência 

é política. 

Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, tal-

vez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de 

acusar a injustiça? “lavar as mãos” em face da opressão é reforçar 

optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não im-

porta qual seja ela, em que o corpo das mulheres e dos homens 

vira puro objeto de espoliação e de descaso? (FREIRE, 2019a, 

p.109). 

Como deixar de aludir o pedagogo central deste artigo, diante 

de uma postura tão inovadora, em torno da circunstância ora nar-

rada? A situação-limite é apresentada aos oprimidos como determi-

nante histórico, destruidora, não havendo outro caminho, senão, 

adaptar-se. Impossibilitadas de transcenderem as situações-limite, as 

pessoas não alcançam o inédito viável, o futuro como possibilidade ou 

a transformação da realidade, com fins à emancipação humana 

(FREIRE, 2019b). 

A postura política desta educadora nos leva, reiteradamente, 

à nossa referência fundamental, cujo um dos seus ensinamentos revo-

lucionários é que, apesar de difícil, é possível mudar, mostrando a 

dimensão político-pedagógica, constitutiva da educação libertadora. 

A professora democrática, coerente, competente, que testemunha 

seu gosto de vida, sua esperança no mundo melhor, que atesta sua 

capacidade de luta, seu respeito às diferenças, sabe cada vez mais 

o valor que tem para a modificação da realidade, a maneira con-

sistente com que vive sua presença no mundo, mas um momento 
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importante que precisa ser autenticamente vivido (FREIRE, 

2019a, p.110). 

O melhor de mim são os outros e, sob esse enfoque, ninguém 

se liberta sozinho, nem com força ou discurso avançado, isolada-

mente, jamais. É importante lembrar que a trajetória de Maruge, 

desde a juventude, conforme já apontada, foi atravessada por lutas 

em meio a situações-limite, extremamente difíceis de serem superadas 

e, mesmo numa estrutura fatalista que reflete a exclusão social da ve-

lhice, o ex-combatente não recuou, contando com o apoio da sua pro-

fessora e das crianças que também lhe acolheram. 

Tomando como exemplo, o processo de independência do 

Quênia, onde o personagem principal de Uma lição de vida, participou 

ativamente, ainda é oportuno reforçar que é imprescindível se inteirar 

da história, pois quando a construímos, nos refazemos permanente-

mente, potencializamos a nossa utopia, na compreensão de que as 

contradições possibilitam a mudança. Então, conscientes de que a re-

alidade permeia passado, presente e futuro, é imperativo nos colocar-

mos como sujeitos engajados politicamente, com vistas a uma socie-

dade humanizada que, absolutamente, não é a capitalista. 
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EM DEFESA DA COEDUCAÇÃO ENTRE 

 GERAÇÕES: UM OLHAR CRÍTICO PARA O 

 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Bel Dominguez 

(Isabel Georgina Patronis Dominguez) 

 

 

Antes de mais nada 

O livro de minha autoria chama-se Coeducação entre Gera-

ções. Um olhar crítico para o desenvolvimento sustentável. A versão 

em e-book pode ser vista no link abaixo, no campo das notas, e traz o 

resultado de meu trabalho de pesquisa com o título: “Diálogos Inter-

geracionais sobre Sustentabilidade (e outros diálogos)”, apresentado 

para a Especialização em Educação Ambiental e Recursos Hídricos, 

pela Universidade de São Paulo (USP)51, Escola de Engenharia de 

São Carlos, SP, Brasil.  

A pesquisa tratou especificamente das relações entre gera-

ções e da importância dos diálogos intergeracionais sobre e para a 

sustentabilidade, e não exatamente sobre o que é ou deixaria de ser 

sustentabilidade, embora fosse imprescindível abordá-la para apresen-

tar aspectos de sua natureza e amplitude. 

Foram realizadas 30 interações coeducativas com a presença 

total de cerca de 70 pessoas entre oito e setenta anos. Embora essa 

quantidade variasse de acordo com os propósitos de cada atividade, 

além do interesse e disponibilidade das/os envolvidas/os. A presença 

multidisciplinar fica evidente nas categorias das/os participantes, 

gente das equipes de profissionais da Unidade de Saúde da Família 

(USF) localizada no jardim Jockey Clube, em São Carlos – SP; gente 

moradora do bairro local; um pequeno grupo da Graduação em Ge-

rontologia da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; algu-

mas alunas do programa de residência multiprofissional da UFSCar 

                                                           
51 Texto da Monografia Original no LEA/UFSCar – Laboratório de Educação Ambi-
ental da Universidade Federal de São Carlos e do CREA/USP. 
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desenvolvido naquela USF; além de dois orientadores engajados no 

processo. A maioria das interações foi realizada nas dependências ou 

no entorno da USF e alguns encontros nos espaços da UFSCar. 

O percurso da pesquisa produziu uma sín-

tese, a meu ver, o principal resultado da pesquisa, 

que ilustra a capa do livro: o fogo essencial dos diá-

logos, na medida em que aquece o espaço (caldei-

rão) das comunidades e processa o caldo da Susten-

tabilidade, pode forjar nova (s) comunidade(s) que 

resultariam uma nova humanidade e outro mundo 

possíveis. 

O objetivo fundamental da publicação é o de contribuir para 

os estudos que visem qualificar as práticas educativas ambientais, 

principalmente no ensino fundamental e médio, e para a educação 

ambiental popular, ao procurar subsidiar essas práticas e quem sabe 

animar novos encontros e processos dialógicos entre gerações, dentro 

e fora das escolas, sobre e para a sustentabilidade. Além de, porven-

tura, fornecer elementos que de alguma forma se desdobrem em no-

vas pesquisas acadêmicas afins, levando-se em conta a relevância da 

temática e a necessidade de mais saberes a respeito das relações inter-

geracionais. Até para outros ensaios e publicações. 

 

Os Princípios do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global 

Você conhece este importante documento? Pois bem, os 16 

princípios do Tratado costuraram, por assim dizer, todo o trabalho de 

escritura do livro. Ali são apresentados para ilustrar e propor um diá-

logo com os respectivos conteúdos temáticos. Isso pela sua importân-

cia, afinal. Pois há cerca de 25 anos serve de apoio a ações educativas 

ambientais, inspira a criação de organizações da sociedade civil e re-

des de educação ambiental, e subsidia políticas públicas na área. 

Ainda assim, pelo seu significado como referencial teórico para outra 

faceta da pesquisa. Isto é, a sua polifonia, ou seja, fato de o Tratado 

de EA ter sido construído de modo participativo e coletivo, com a 

presença das relações entre gerações. 
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Para quem eventualmente não o conheça, ele é fruto da 1ª 

jornada internacional de Educação Ambiental ocorrida no Rio de Ja-

neiro, em 1992, durante o Fórum Global da ECO/92, paralelo à 2ª 

conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvi-

mento – RIO/92. Foi construído ao longo de um ano de trabalho in-

ternacional e contou com a participação de educadoras/es de adultos, 

jovens e crianças de oito regiões do mundo (América Latina, América 

do Norte, Caribe, Europa, Ásia, Estados Árabes, África e Pacífico do 

Sul). Inicialmente publicado em cinco idiomas. 52 

 

Mas, afinal, o que é sustentabilidade?  

– É tudo! Respondeu uma das coparticipantes do trabalho de pes-

quisa. E o fez de um jeito persuasivo, com os olhos brilhantes e uma 

expressão facial e corporal que fizeram a palavra tudo conter tudo 

mesmo: tudo de bom para si, para nós todas que estávamos numa 

pequena sala naquele momento e também para a humanidade e para 

o planeta. Porém, logo depois a resposta deixou a desejar. Mas não 

seria tudo, realmente? Ela não estaria certa e, em si, conteria todas as 

outras respostas? Então, por que após um silêncio imediato e pro-

fundo que inundou a sala, causou também alguns outros sussurros? 

A expressão é, de fato, complexa. Sustentabilidade se refere 

a um amplo conjunto de aspectos das dimensões ambiental, social, 

política, cultural e econômica, como pilares indispensáveis à perma-

nência ou durabilidade de algo. Ainda assim, esses intrincados pilares 

de sustentação precisam ser vistos em suas relações de maneira con-

junta como uma tão grande trama quanto entrelaçada é a própria teia 

gigante que deve sustentar a vida em nosso planeta.  

 O texto que reproduzo a seguir sobre sustentabilidade é de 

autoria coletiva, de um pequeno grupo coparticipante da pesquisa, e 

reúne alguns importantes aspectos de uma forma bem simples. Foi 

elaborado com a técnica de bricolagem, ou seja, construído a partir 

das próprias expressões das pessoas com a “dinâmica da palavra”. A 

mim, coube o papel de “costurá-lo”, tentando dar um sentido ao múl-

                                                           
52 TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTEN-
TÁVEIS E RESPONSABILIDADE GLOBAL, 2012. http://portal.mec.gov.br/se-
cad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf Acesso em 22 de outubro de 2020. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/tratado.pdf
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tiplo. Para a dinâmica, foram utilizados outros cinco conceitos liga-

dos ao de sustentabilidade, escolhidos de forma aleatória. São eles: 

meio ambiente, saúde, cuidado, consumo e participação comunitária. 

O texto foi inicialmente organizado para a monografia de especiali-

zação em educação ambiental e já sofreu ajustes. Afinal, sempre po-

demos melhorá-lo. 

Sustentabilidade é tudo vivendo em harmonia e em equilíbrio di-

nâmico, para uma condição feliz e com qualidade de vida a todos 

os seres humanos, observando os direitos fundamentais, como ali-

mentação, educação, trabalho e moradia. Tal conceito se refere 

ao mundo em que vivemos e às coisas necessárias para a nossa 

sobrevivência. Por isso é importante cuidar e preservar, cada um 

de nós sendo responsável pelo bem-estar e por uma vida mais sau-

dável. Isso porque a saúde é o bem maior; e o ato de zelar, próprio 

do humano, na atenção e preocupação para consigo mesmo e 

para com os outros. Saúde é algo que interliga tudo o que faze-

mos, sentimos e comemos, e quando alguma dessas vertentes vai 

mal, há falta de harmonia nos aspectos físicos, biológicos, psico-

lógicos e sociais, comprometendo o bom funcionamento do orga-

nismo e o completo bem-estar do indivíduo.  

Sustentabilidade é tudo e todos ao nosso entorno, e implica a sus-

tentação e o cuidado para com o local em que estamos vivendo e 

as coisas que estão ao nosso redor. O ambiente inteiro é tudo o 

que compõe o espaço físico e o território. E, neste caso, faz refe-

rência ao local onde todos os seres vivos habitam e retiram o seu 

alimento para a sobrevivência, oferecendo oxigênio, alimentação 

básica e qualidade de vida, sem as interferências ruins das ações 

humanas. Mas, tudo indica, não estamos cuidando devidamente 

de nosso planeta, tornando exíguos os recursos naturais disponí-

veis no meio ambiente.  

A sociedade atual é muito consumista, atendendo aos inte-

resses do sistema capitalista. Consumo pode ser entendido como o 

uso de um bem, serviços e recursos, que deve suprir uma necessidade 

do indivíduo ou da família. Como, por exemplo, o consumo de ali-

mento, energia, água, roupas e eletrodomésticos, que pode ser um 

consumo de forma útil ou exagerada. Consumir é preciso, mas apenas 

o necessário, pois sua falta ou excesso são prejudiciais. O ato de con-

sumir produtos e serviços precisa ser urgentemente revisto se quiser-

mos mais tempo de vida para o nosso planeta. 

O envolvimento das pessoas e o exercício coletivo podem ser 

mais interessantes e efetivos para enfrentar esse problema, uma vez 



100 anos com Paulo Freire 

188 

 

que a participação comunitária é imprescindível para se alcançar a 

almejada sustentabilidade. A adesão e a participação das comunida-

des, assim como as sugestões e o engajamento das pessoas para o bem 

comum, podem fazer aquela diferença, onde as opiniões e as ações 

são solidárias. É certo que o envolvimento das comunidades para o 

planejamento de ações e atividades voltadas à preservação do local, 

depende da vontade e da disponibilidade de cada indivíduo. E essa 

disposição ainda é mínima, infelizmente, mas isso vem mudando, 

pois é muito importante para quem participa e para o beneficiário, 

proporcionando bem estar e suporte social e emocional. Faz bem para 

o indivíduo, para o coletivo e ao meio ambiente. E, talvez por isso 

mesmo, o exercício coletivo seja substancial para que as ações se for-

taleçam, floresçam e se multipliquem.  

O cuidado, afinal, num amplo entendimento, é tão elementar 

quanto imprescindível para a sustentabilidade. Seja nas ações, na fala 

ou com outrem e com o meio ambiente, na doação de algo ou do 

tempo e atenção de alguém. O cuidado com a saúde – que não quer 

dizer ausência de doença – significa, acima de tudo, também obser-

var, proteger e preservar o meio ambiente na perspectiva da promoção 

das condições de vida humana o mais independente possível funcio-

nalmente, com boas condições ambientais, cujas preocupações e aten-

ção favoreçam e resultem qualidade de vida para todos os seres vivos, 

humanos e não humanos, numa cultura do cuidado essencial para 

com a Vida. 

 

Texto coletivo 

O texto acima ficou resumido assim: sustentabilidade é tudo vi-

vendo em equilibro dinâmico e harmonia essenciais para uma vida feliz, com 

qualidade de vida e na observância dos direitos fundamentais à vida e a tudo 

que seja necessário à permanência dos seres vivos, humanos ou não, na face da 

Terra.  

 

Mas eu gosto muito da definição feita por Leonardo Boff. 

Sustentabilidade “é toda ação destinada a manter as condições ener-

géticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, 

especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, 
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visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da ge-

ração presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja 

mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodu-

ção, e coevolução. (...) A sustentabilidade se mede pela capacidade 

de conservar o capital natural, permitir que se refaça e ainda, através 

do gênio humano, possa ser enriquecido para as futuras gerações”.53 

 

 

As relações entre as diferentes gerações: infância, adolescência, ge-

ração adulta, meia idade e idosa 

  

O conceito de intergeracionalidade é “plural, no sentido da 

necessidade humana de conviver com o outro, em termos de troca de 

experiência, pois ninguém se faz sozinho”.54 

De acordo com estudiosos, “a palavra intergeracionalidade 

não se encontra descrita no dicionário de língua portuguesa. Uma vez 

que estamos perante uma palavra composta por aglutinação, só a po-

demos analisar fazendo a sua decomposição. Assim, o termo inter, é 

um elemento de formação de palavras que exprime “a ideia de entre, 

                                                           
53 Leonardo Boff. Sustentabilidade: tentativa de definição. Artigo publicado em 15 de 
janeiro de 2012. Disponível em http://leonardoboff.wordpress.com/2012/01/15/sus-
tentabilidade-tentativa-de-definicao/ . Acesso em 14 de outubro de 2020. 
54 Sonia Fuentes et al. “A experiência intergeracional e seus reflexos na sociedade con-
temporânea”. Trabalho apresentado no III Congresso Ibero-americano de Psicogeron-
tologia. DIVERSIDADE. Subjetividade, Cultura e Poder, de 3 a 5 de novembro de 
2009, São Paulo – SP, p. 1. Disponível em: http://docplayer.com.br/10644468-Por-
sonia-azevedo-menezes-prata-silva-fuentes.html Acesso em 14 de outubro de 2020. 

13° Princípio do Tratado de Educação Ambiental 

A educação ambiental deve promover a cooperação e 
o diálogo entre indivíduos e instituições, com a finali-
dade de criar novos modos de vida, baseados em 
atender às necessidades básicas de todos, sem distin-
ções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião, classe 
ou mentais. 

http://leonardoboff.wordpress.com/2012/01/15/sustentabilidade-tentativa-de-definicao/
http://leonardoboff.wordpress.com/2012/01/15/sustentabilidade-tentativa-de-definicao/
http://docplayer.com.br/10644468-Por-sonia-azevedo-menezes-prata-silva-fuentes.html
http://docplayer.com.br/10644468-Por-sonia-azevedo-menezes-prata-silva-fuentes.html
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dentro de, no meio” e o termo geracional remete-nos para a ideia de 

“relativo a uma geração, próprio de uma geração”55 

Mas quero fazer um destaque para uma terceira aglutinação 

com o sufixo dade... E da mesma maneira que certas palavras com 

esse sufixo parecem potencializar as ações, expressando mais forte-

mente uma ideia, uma qualidade ou condição, um estado (de estar 

presente) como igualdade, liberdade, fraternidade, solidariedade, 

meu desejo é que isso aconteça também com a intergeracionalidade e 

o conceito vire bandeira de luta antes que seja tarde demais. 

Ao fundamentar este conceito, eu soube que a variável gera-

cional no comportamento social ainda é muito pouco estudada, se-

gundo o que consta na obra do psicólogo e gerontólogo José Carlos 

Ferigno, a “Co-educação entre Gerações”. No campo sociológico, 

uma geração marca uma época situada cronologicamente na história. 

Segundo o autor citado, pertencer a uma dada geração significa per-

tencer, se não a todas, à média do conjunto de características, peculi-

aridades, e por que não dizer até de curiosidades e potencialidades 

dessa geração, num fértil campo para estudos das ciências humanas. 

Para ele, “pertencer a uma mesma geração determina certos pensa-

mentos e comportamentos”.56  

Ferrigno afirma que “melhor que dizer que o homem tem 

uma natureza (humana), é dizer que ele constrói sua natureza, ou 

seja, que produz a si mesmo”. Ele analisa a invenção social em cada 

momento histórico e dialoga com autores que estudam a construção 

social das gerações em suas formas: infância, adolescência, juventude 

e universo do adulto (adulto jovem, meia idade e idoso).  “A constru-

ção social das gerações [...] se concretiza através do estabelecimento 

de valores morais e expectativas de conduta para cada geração, em 

                                                           
55 Mariana Grazina Cortez; Ana Paula Souza. “Intergeracionalidade: que futuro?” In. 
VII Congresso Português de Sociologia, 19 a 22 de setembro de 2012, Porto, Portugal. 
Sociedade, Crise e Reconfigurações. Área Temática: Populações, Gerações e Ciclos de 
Vida. 17 páginas, p. 6.  Disponível em: <https://www.academia.edu/7149942/Inter-
geracionalidade-_VII_Cong._Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Sociolo-
gia_2012>. Acesso em 14 de outubro de 2020. 
56 José Carlos Ferrigno. “Co-educação entre gerações”. Petrópolis, Rj: Vozes; São 
Paulo: SESC, 2003, p. 31. 

https://www.academia.edu/7149942/Intergeracionalidade-_VII_Cong._Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Sociologia_2012
https://www.academia.edu/7149942/Intergeracionalidade-_VII_Cong._Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Sociologia_2012
https://www.academia.edu/7149942/Intergeracionalidade-_VII_Cong._Associa%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_Sociologia_2012
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diferentes etapas da história”. E afirma também que “o relaciona-

mento intergeracional é construído e modificado pela cultura”. 57 

O autor ainda analisa os diferentes fatores que podem pro-

mover o desenvolvimento da intergeracionalidade e apresenta estra-

tégias facilitadoras que foram testadas e bem sucedidas para aproxi-

mar as gerações, como a importância do interesse e da espontanei-

dade dos mais velhos, os acordos estabelecidos pelos interesses co-

muns e o envolvimento comunitário. Assegura que “o idoso de hoje 

participa mais do que o idoso do passado”58 e que um grande evento 

ou proposta de lazer podem facilitar o encontro de gerações.  

Ferrigno aponta o preconceito para com tudo àquilo que é 

velho e desvenda o que pode ser uma enorme pedra realmente no ca-

minho brasileiro para uma sociedade mais sustentável. Isso porque 

no Brasil, é verdade, há um verdadeiro culto ao jovem. Ele diz que 

“tudo que é novo é bom, bonito e interessante. Tudo o que é velho é 

ruim, feio e desprovido de interesse, o antigo tem de lutar para sobre-

viver: seja um ser humano, uma casa, uma praça, uma rua. Tudo 

tende a ser destruído e ser substituído pela última moda”. E assevera 

que “fatores como: preconceito, autoritarismo e estigmatização, con-

figuram sérios entraves à formação de relações livres e criativas”.59 

Ele também aborda os conflitos, contradições, antagonismos 

em matéria de relações intergeracionais (para mim, próprios também 

de quaisquer relações intra gerações) que “fazem parte de nosso coti-

diano, da cultura e da natureza humana. A despeito disso, a presença 

do conflito “pode ser a mola propulsora e indispensável para gerar 

mudanças. Por isso, o conflito, não pode ser negado. É preciso que 

seja compreendido, enfrentado e superado”.60 Como o desafio lan-

çado no 12° Princípio do Tratado de EA. 

                                                           
57Ibid.,p.43 
58 Ibid, p. 44. 
59 Ibid, p.56. 
60 Ibid., p. 58. 
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Querendo ou não, os conflitos parecem inevitáveis. Aliás, fa-

zem parte do cotidiano dos seres vivos porque é propriamente origi-

nário da coexistência e da convivência: plantas podem entrar numa 

espécie de competição (conflito), por exemplo, por disputa de espaço, 

luz e outros alimentos.  

Leonardo Boff ilustra muito bem os caminhos a serem per-

corridos para a compreensão de conflitos, se não para suas soluções. 

Ele afirma que “todo ponto de vista é a vista de um ponto”, uma vez 

que partimos das percepções de nossas próprias experiências. Em ou-

tras palavras, “a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam”. Sendo 

assim, é preciso conhecer “como alguém vive, com quem convive, 

que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como 

assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam”. 

Elas podem variar de indivíduo para indivíduo e “isso faz da compre-

ensão sempre uma interpretação”.61 Uma harmonização dessas inter-

pretações demanda, no mínimo, o respeito e a boa vontade para o 

acolhimento das diferenças, sendo a idade uma delas.  

Por outro lado, o afeto aparece como uma importantíssima 

variável nas relações intergeracionais. Mas também para as relações 

de uma maneira geral, você concorda? E como defende o professor 

Ferrigno, é possível fortalecer os vínculos afetivos em momentos fa-

cilitados e em ambientes que ficarão, então, transbordados de senti-

mentos e de emoções, contribuindo não só para a convivência para 

além de uma coexistência pura e simples, mas facilitaria fundamen-

talmente a criação de um forte sentimento grupal de influências e de 

educação recíprocas. 

                                                           
61Leonardo Boff. Artigo: “Todo ponto de vista é a vista de um ponto.” Disponível em: 
https://www.recantodasletras.com.br/discursos/368709. Acesso em 14 de outubro de 
2020. 

12° Princípio do Tratado de Educação Ambiental 

A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pes-
soas a trabalharem conflitos de maneira justa e humana. 

https://www.recantodasletras.com.br/discursos/368709
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 Como não há muita produção acadêmica a respeito dessas 

relações a não ser com o foco nos agrupamentos familiares, e menos 

ainda se o recorte for para as relações entre gerações sobre a sustenta-

bilidade, deixo o convite a educadoras e educadores para novos estu-

dos e reflexões. Para uma educação que possa transcender os limites 

escolares. Para a educação popular, própria dos saberes freirianos, 

para contemplar todas as gerações.  Isso porque acredito que o pro-

cesso co-educativo possa ser até um diferencial, talvez, no sentido de 

contribuir para o processo de construção de novas comunidades de 

pessoas permanentemente aprendentes. 

 

Os diálogos entre gerações como potência de ação a ser (re)desco-

berta 

Ao longo do processo de estudo e com as intervenções edu-

cativas feitas naquela Unidade de Saúde da Família, os diálogos entre 

gerações se tornaram um universo de possibilidades com os saberes 

freiriano e as potencialidades de coeducação entre 

pessoas de todas as idades apresentadas pelo prof. 

Ferrigno. Ao mesmo tempo, um desafio para 

compreender seus meandros, já que é difícil enten-

der o diálogo mesmo – independentemente se in-

tra ou entre gerações – na perspectiva freiriana, 

muitas das vezes reduzido a quase nada quando a 

gente não percebe e se utiliza das expressões bate-papo ou conversa 

como sinônimos.  

Os saberes freirianos nos desafiam a olhar para as coisas de 

um modo diferente, implica a dinâmica de olhar para o todo, para as 

partes, para o todo novamente, e para as partes novamente, e assim 

por diante, dialeticamente. Isto quer dizer, com a presença do contra-

ditório sempre, quer seja buscando uma conciliação e/ou o surgi-

mento de novas ideias... 

E do ponto de vista filosófico, de forma bem resumida, o re-

lacionamento humano se estabelece, antes de qualquer coisa, por 

meio de sutis diálogos entre duas ou mais subjetividades, pois são 

principalmente aquelas coisas não ditas que se apresentam em pri-

meiro lugar, antes da palavra – de modo intencional ou não intencio-

nal – e que são captadas por meio dos sentidos de modo consciente 
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ou inconscientemente, influenciando, facilitando e por vezes até im-

pedindo uma maior aproximação entre as pessoas. 

Ericson Falabretti explica que a experiência da intersubjetivi-

dade é um fenômeno estrutural no qual experimentamos uma uni-

dade desencadeada e vivida por duas subjetividades. “Eu compre-

endo o mundo porque estou situado nele e ele me envolve. Compre-

endo o meu corpo no instante em que experimento o corpo do Outro. 

A expressão do próprio corpo é, em última análise, o encontro e a 

comunicação de um correlato significativo dado no corpo do Outro”. 
62 

Vale destacar que a intersubjetividade é uma variável muito 

importante nas relações humanas, de maneira geral. E de modo muito 

particular, nas relações entre gerações, porque influencia e afeta a 

qualidade das mesmas, à medida que sempre olharemos para toda e 

qualquer coisa a partir de nossos próprios referenciais e bagagem, com 

os filtros de nossos próprios olhos. E a outra pessoa, qualquer que seja 

ela na relação eu-tu, olhará, afinal, com os seus referenciais e baga-

gem, com os filtros dos seus próprios olhos também. Jamais podere-

mos nos esquecer disso ao procurar compreender os enredos dessas 

relações pela busca de novos caminhos para uma nova humanidade e 

um novo mundo possíveis.  

E para saber algo a respeito do processo de envelhecimento 

em defesa dos diálogos intergeracionais como potência de ação a ser 

(re)descoberta, a socióloga Dulce Whitaker foi a principal referência 

teórica com seu livro denominado “Envelhecimento e poder. A posi-

ção do idoso na contemporaneidade”63, no qual faz um triste alerta 

para o fato de a velhice vir a ser um estorvo nos países cujas culturas 

supervalorizam a juventude, como é o caso também do Brasil. 

 

                                                           
62 Ericson Falabretti. “A presença do Outro: Inter-subjetividade no pensamento de Des-
cartes e de Merleau-Ponty”. Revista de Filosofia Aurora, v. 22, n. 31, p. 515-541, 
jul./dez. 2010, p. 528. 
63 Dulce C. Andreatta Whitaker. “Envelhecimento e poder. A posição do idoso na con-
temporaneidade”. Campinas, SP. Editora Alínea, 2007. 
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A autora se refere ao preconceito e à segregação no contexto 

dos processos de envelhecimento nessas culturas, afirmando que, ao 

mesmo tempo em que é celebrado “o aumento da longevidade, em 

parte, consequência dos avanços da medicina, em virtude das novas 

tecnologias para prolongamento da vida”, (...) nem sempre significa 

idosos mais saudáveis, gozando as “benesses” do industrialismo e 

confortavelmente instalados na modernidade.” 64 No presente, a ve-

lhice significa perda de poder e perda de território, anteriormente am-

pliado para abrigar famílias numerosas; e transformação do espaço de 

convívio derivado da mudança social. 

É interessante observar que Whitaker fala sobre a perda de 

poder do idoso a partir de sua própria experiência, já tendo ultrapas-

sado os 70 anos. Depoente de suas próprias experiências de vida, ela 

fala de sua própria disputa de espaço e de tempo com as pessoas mais 

jovens, garantindo que a fala é realmente mais lenta na velhice, porém 

não menos importante. Assim, é preciso tomar bastante cuidado para 

que as pessoas mais jovens não atropelem ou calem os mais velhos, 

às vezes sem querer mesmo, inconscientemente.  

Ao se referir a discursos costumeiramente estereotipados, a 

autora dá exemplos, tais como à crença na falta de capacidade ou 

competência da pessoa por ser idosa, ou de as pessoas mais velhas 

serem, necessariamente, mais lentas ou surdas; ou, ainda, de não pre-

cisarem de muito espaço, podendo ser felizes em/com “seus canti-

nhos”. E se contrapondo a tudo isso, ela constata o seguinte: “não é 

no seio da família, mas sim no espaço público, que os idosos encon-

tram realmente grandes dificuldades e hostilidades sem fim”.65 

                                                           
64 Dulce C. Andreatta Whitaker. “Envelhecimento e poder. A posição do idoso na con-
temporaneidade”. Campinas, SP. Editora Alínea, 2007, p. 51. 
65 Ibid, p. 49. 

11° Princípio do Tratado de Educação Ambiental 

A educação ambiental valoriza as diferentes formas de 
conhecimento. Este é diversificado, acumulado e produ-

zido socialmente, não devendo ser patenteado ou mono-

polizado. 
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Percebe-se um afinamento de suas ideias com o proposto no 

11° Princípio do Tratado, ao abordar as particularidades do compor-

tamento social na maturidade e na velhice.  

“O processo social básico na idade madura não é mais (ou 

não deveria ser) a competição. Com o avanço da idade, o processo 

básico passa a ser a cooperação. Talvez seja fruto da sabedoria, talvez 

apenas uma questão de menor produção de adrenalina, não importa 

a causa. O fato é que idosos gostam de cuidar dos netos, ajudar os 

filhos e parentes próximos, namorar, se for o caso, desenvolver for-

mas amenas de sociabilidade, nas quais o apoio ao próximo seja fun-

damental. Solidariedade, auxílio mútuo, cooperação – processos que 

reduzem o estresse – são as formas de sociabilidade que beneficiam a 

saúde em qualquer idade”.66 

No caso da memória humana e suas múltiplas faces, a autora 

é ainda mais desafiadora ao insistir na necessária paciência que se 

deva ter com as lembranças que sustentam, de fato, a narrativa dos 

mais velhos. Isso porque, se por um lado, para alguns deles seja mais 

complicado o resgate de suas memórias, por outro, quando são con-

vidadas ou suas vozes são permitidas, “brota sabedoria de suas men-

tes, e seus corpos e falas expressam a felicidade de ter alguém como 

ouvinte”.67 

Whitaker faz essas reflexões “para convidar os homens apres-

sados e as mulheres dinâmicas que estão no auge da vida produtiva, 

a pensar em formas adequadas de conversas com os homens e mulhe-

res mais velhos, que já produziram tanto que agora gostariam de se 

relacionar com os mais novos e fazer suas narrativas, estabelecendo o 

diálogo entre o presente e o passado – aquele diálogo que constrói a 

nossa história e ajuda a manter íntegra a nossa identidade”. 68 

E contribui, a meu ver, para “desestigmatizar” a velhice, afi-

nal. Porque não é verdade que uma pessoa idosa queira ficar em casa 

pelo fato ser idosa, são os espaços urbanos que não estão planejados 

para acolher a velhice. Ela mesma faz algumas sugestões para melho-

rar as condições dos idosos nesses espaços, como que tirando os véus 

                                                           
66Ibid, p. 115-116. 
67Dulce C. Andreatta Whitaker. “Envelhecimento e poder. A posição do idoso na con-
temporaneidade”. Campinas, SP. Editora Alínea, 2007, p. 129. 
68 Ibid. p. 125. 
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e dando as boas-vindas a esses novos atores sociais do século XXI. 

Deixando-nos uma grande lição de vida, realmente, pois ao dizer que 

“quanto mais velhos, mais memórias temos”, ela considera funda-

mental “divulgar ao grande público dos idosos (e dos futuros idosos) 

o caráter precioso da memória viva como fonte de dado para estudos 

socioculturais”. Quando isso for reconhecido pela sociedade, “estará 

dado um grande passo para fazer crescer a autoestima desse segmento 

tão desvalorizado na era da tecnologia e do materialismo consu-

mista”. 69 

Aqui há, ainda, um outro afinamento com o 9° Principio do 

Tratado de Educação Ambiental, através da seguinte pergunta que ela 

faz: “por que não se considerar que a velhice realmente não é a mais 

bela etapa da vida, mas é uma etapa a ser cumprida com dignidade – 

até mesmo com majestade como ocorre com algumas culturas tri-

bais?” 70 

 

E sobre o assunto, uma outra assertiva que espelha o 9° Prin-

cípio é a do antropólogo e pesquisador Eduardo Viveiros de Castro, 

numa mensagem por ocasião da Festa Literária Internacional de Pa-

raty, em 2014. Ainda que a mensagem tenha provocado estranheza 

para alguns, ele disse: “temos que aprender a ser índios, antes que seja 

tarde”. “Segundo o pesquisador, neste momento em que o planeta 

passa por uma situação de “catástrofe climática” e está sendo trans-

formado em um “lugar irrespirável”, devemos aprender com os povos 

indígenas “como viver em um país sem destruí-lo, como viver em um 

                                                           
69 Ibid., p. 154. 
70 Ibid., p. 88. 

9° Princípio do Tratado de Educação Ambiental 

A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, res-
peitar, refletir e utilizar a história indígena e culturas lo-

cais, assim como promover a diversidade cultural, lin-

guística e ecológica. Isto implica uma visão da história 
dos povos nativos para modificar os enfoques etnocên-

tricos, além de estimular a educação bilíngue. 
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mundo sem arrasá-lo e como ser feliz sem precisar de cartão de cré-

dito”. “O encontro com o mundo índio nos leva para o futuro, não 

para o passado”.71   

Pode-se dizer que as comunidades indígenas são coletivos 

educadores por excelência, naturalmente estruturados que são através 

do diálogo e das relações entre gerações. Vejamos: o aprendizado fun-

damental se dá no relacionamento propriamente estabelecido pela 

convivência, na observação e no experimento para o aperfeiçoamento 

de uma dada tarefa ou na incorporação de princípios, valores, costu-

mes e tradições. Não são necessários espaços fechados, como as nos-

sas escolas, para que aconteça a co-educação, os conhecimentos são 

transmitidos no próprio cotidiano tribal. Nesses agrupamentos, todos 

aprendem com todos e apreendem de todos com dinâmicas comuni-

cativas e co-educativas, a partir das experiências existenciais de cada 

um, bem como dos saberes acumulados pelas pessoas mais velhas. Há 

um respeito mútuo, eu diria, e com isso não quero sugerir que não 

haja conflitos, porém o foco de suas resoluções sempre será no valor 

atribuído ao bem comunitário. Bem diferente dos receituários con-

temporâneos voltados para a solução de conflitos que visam em úl-

tima instância, o bem particular ou de um dado grupo em detrimento 

de outro.  

 

As comunidades, uma necessidade para a ressignificação dos rela-

cionamentos intergeracionais 

 

“Para nós em particular — que vivemos em tempos implacáveis, 

tempos de competição e de desprezo pelos mais fracos, quando as 

pessoas em volta escondem o jogo e poucos se interessam em aju-

dar-nos, quando em resposta a nossos pedidos de ajuda ouvimos 

advertências para que fiquemos por nossa própria conta, quando 

só os bancos ansiosos por hipotecar nossas posses sorriem dese-

jando dizer “sim”, e mesmo eles apenas nos comerciais e nunca 

em seus escritórios — a palavra “comunidade” soa como música 

aos nossos ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo de que 

                                                           
71 Entrevista com Eduardo Viveiros. Disponível em https://artebrasileiros.com.br/bra-
sil/temos-que-aprender-a-ser-indios-antes-que-seja-tarde-diz-antropologo-2/. Acesso 
em 14 de outubro de 2020. 

https://artebrasileiros.com.br/brasil/temos-que-aprender-a-ser-indios-antes-que-seja-tarde-diz-antropologo-2/
https://artebrasileiros.com.br/brasil/temos-que-aprender-a-ser-indios-antes-que-seja-tarde-diz-antropologo-2/
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sentimos falta e de que precisamos para viver seguros e confian-

tes.72 

Para a sociologia, uma comunidade é um conjunto de pes-

soas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, geralmente 

vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do 

mesmo legado cultural e histórico. De acordo com a Wikipédia, Fi-

chter, 1967 ressalta, em suas Definições para uso didático, “que uma 

palavra que é rodeada de significados múltiplos, requer uma cuida-

dosa definição técnica, ao que propõe: comunidade é um grupo terri-

torial de indivíduos com relações recíprocas, que servem de meios co-

muns para lograr fins comuns”.73 

Zigmunt Bauman discorre sobre as relações humanas de re-

ciprocidade no seu livro chamado “Comunidade: a busca por segu-

rança no mundo atual”. Ele afirma que “somos todos interdependen-

tes neste nosso mundo que rapidamente se globaliza, e devido a essa 

interdependência nenhum de nós pode ser senhor de seu destino por 

si mesmo”. Há responsabilidades inseparavelmente compartilhadas e 

“o que quer que nos separe e nos leve a manter distância dos outros, 

a estabelecer limites e construir barricadas” só complica ainda mais a 

vida, uma vez que é para a realização das responsabilidades compar-

tilhadas que “a comunidade mais faz falta”.74  

Para o autor, são nessas mesmas comunidades que residem 

as melhores chances de elas virem a SER, propriamente, de virem a 

se realizar. Ele explica assim: “se vier a existir uma comunidade no 

mundo dos indivíduos, só poderá ser (e precisa sê-lo) uma comuni-

dade tecida em conjunto a partir do compartilhamento e do cuidado 

mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade em relação 

aos direitos iguais de sermos humanos e igual capacidade de agirmos 

em defesa desses direitos”. 75 

                                                           
72 Zygmunt Bauman. “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”. Tradu-
ção, Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p.9. 
73 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade , acesso em 14 de outubro de 
2020. 
74 Zygmunt Bauman. “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”. Tradu-
ção, Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p.133. 
75 Ibid., p. 133-134. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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Bauman faz esclarecimentos sobre o uso da palavra comuni-

dade, pois ela “nunca foi utilizada de modo mais indiscriminado e 

vazio do que nas décadas em que as comunidades no sentido socioló-

gico passaram a ser difíceis de encontrar na vida real (...) num mundo 

em que tudo se move e se desloca, em que nada é certo”.76 O poder e 

a dominação atuais são pelas vias do desengajamento, da “ideologia 

do fim da ideologia”, e da regulação (do povo) pela cultura dos exces-

sos (ou do consumo); além da resignação e/ou da indiferença, como 

subprodutos. E defende a pluralidade cultural, que é diferente de se-

paração cultural e a possibilidade de diálogo entre as culturas “por 

uma humanidade comum”, afirmando que “estabelecer e solidificar 

laços humanos toma tempo, e ganha com a visão de perspectivas fu-

turas”. 77  

 

As hipóteses da pesquisa e as estratégias metodológicas utilizadas 

ou com potencial para a intergeracionalidade 

É possível dizer que, no início do trabalho de pesquisa, foi 

“tudo junto ao mesmo tempo, agora”, num clima de extrema confi-

ança nas pessoas que vêm praticando e aprendendo, escrevendo, pu-

blicando, praticando novamente, e assim por diante, com o foco na 

prática, para as intervenções educativas propriamente ditas, concomi-

tante aos estudos dos referenciais teóricos. E isso, a despeito de um 

certo clima de insegurança quanto a “estar fazendo” uma pesquisa ou 

correr o risco de ficar naquela “fazeção” para a qual Paulo Freire fez 

críticas contundentes, referindo-se ao empobrecimento e esvazia-

mento de sentido decorrente da ausência de fundamentação teórica e 

de reflexão. 

Foi posta a mão na massa (por assim dizer, usando uma ex-

pressão que tantos gostam), sem ter sequer um rascunho de projeto 

por escrito, e não se importar ou se importar pouco com isso. E junto 

com a leitura, num “embaralhar” imaginário inicialmente intuitivo e 

criativo, meio sem pé nem cabeça... Numa prática reflexiva mais li-

vre, por assim dizer, do livre-pensar, partindo das três palavras-chave 

                                                           
76 Zygmunt Bauman, citando Robsbawm (1996) em “Comunidade: a busca por segu-
rança no mundo atual”. Tradução, Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2003, p.20. 
77 Ibid., p.78. 
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do título da pesquisa: diálogos – intergeracionalidade – sustentabili-

dade. Os quais se transformariam em pressupostos e no enunciado do 

trabalho de pesquisa, tempos depois.  

“Tudo junto ao mesmo tempo, agora”, ou seja, as interações 

dialógicas com o pessoal de uma Unidade de Saúde da Família (USF) 

e com a população, os encontros com o pessoal da Gerontologia, os 

momentos com a orientação, com as leituras, as crises e os conflitos, 

algumas superações, as celebrações, enfim.  

Neste sentido, as estratégias metodológicas ou os demais “jei-

tos de fazer as coisas”, surgiram no contexto das interações educati-

vas, emergindo uma mistura, uma combinação, como sugere a pró-

xima figura, muito proveitosa, num continuum circular de fazer – re-

fletir – estudar – refletir – dialogar – refletir – fazer novamente, em 

um ir e vir hermenêutico / dialético / dialógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso tudo, partindo basicamente de duas hipóteses:  

(a) a possibilidade da Unidade de Saúde da Família (USF 

Jockey Club) vir a ser um local de interações dialógicas na perspectiva 

das “comunidades aprendentes”;  

(b) das Unidades de Saúde da Família, de um modo geral em 

nível Brasil, serem “comunidades” adormecidas talvez (comunidades 

Comunidades 

aprendentes 
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no sentido descrito por Bauman), vindo a “despertarem” com o 

tempo e com os princípios das “comunidades interpretativas” e das 

“comunidades aprendentes”, contribuindo para as transformações so-

ciais.  

O detalhamento das estratégias metodológicas pode ser lido 

no referido livro78 da autora. 

 

O que, de fato, não é Sustentabilidade: um olhar crítico ao Desen-

volvimento Sustentável 

O físico e cientista Fritjof Capra afirma que “uma comuni-

dade sustentável deve ser desenvolvida de forma que a nossa forma 

de viver, nossos negócios, nossa economia, tecnologias, e estruturas 

físicas não interfiram na capacidade da natureza de sustentar a vida”. 

Mas para ele, os economistas parecem não entender que os recursos 

do planeta são finitos e afirma que “o crescimento indiscriminado é 

na verdade “uma doença”.79 

Há um artigo muito interessante do professor de ética Aron 

Zylberman, que aborda aspectos da economia para a sustentabili-

dade, procurando esclarecer o que não seria sustentabilidade no bojo 

de ações administrativas empresariais que deveriam ser, simples-

mente, corretas, na sua opinião. Para o professor, a palavra sustenta-

bilidade está ficando muito desgastada porque “agora todos são sus-

tentáveis: empresas, organizações sociais de todos os tipos, faculda-

des, hospitais, escolas e até times de futebol”. No mundo empresarial 

“a preocupação com redução de custos sempre esteve na pauta de 

qualquer gerente minimamente competente, portanto, afirmar que 

uma empresa é sustentável porque tem um programa de ecoeficiência 

é, no mínimo, inadequado (...), economizar nas contas de água e ener-

gia elétrica, ou simplesmente não desperdiçar insumos e produtos, é 

apenas boa gestão”.80 

                                                           
78 Coeducação entre Gerações. Um olhar crítico para o desenvolvimento sustentável. 
Autora: Bel Dominguez. https://www.diagramaeditorial.com.br/project/a-coeduca-
cao-entre-geracoes/ Acesso dia 14 de outubro de 2020. 
79 Entrevista com Fritjof Capra por Leonardo Boff. (http://losnuevostiempos.word-
press.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leo-
nardo-boff/) . Acesso em 14 de outubro de 2020. 
80 Zylberman, Aron. Artigo O que não é sustentabilidade. Fonte: http://www.se-
covi.com.br/noticias/o-que-nao-e-sustentabilidade/4841/  Acesso em 14 de outubro 
de 2020. 

https://www.diagramaeditorial.com.br/project/a-coeducacao-entre-geracoes/
https://www.diagramaeditorial.com.br/project/a-coeducacao-entre-geracoes/
http://losnuevostiempos.wordpress.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leonardo-boff/
http://losnuevostiempos.wordpress.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leonardo-boff/
http://losnuevostiempos.wordpress.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leonardo-boff/
http://www.secovi.com.br/noticias/o-que-nao-e-sustentabilidade/4841/
http://www.secovi.com.br/noticias/o-que-nao-e-sustentabilidade/4841/
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No que diz respeito ao cumprimento de leis e normas, então, 

o autor ainda diz que isso seria apenas uma questão de obrigação para 

o funcionamento dentro da legalidade: “cumprir a legislação e as nor-

mas técnicas também sempre foi obrigatório, portanto, fazê-lo não ca-

racteriza uma ação sustentável”. Zylberman conclui o seu artigo com 

o seguinte: “as melhorias contínuas em produtos e processos são óti-

mas e muito bem vindas; economias de toda sorte são importantes, o 

bolso e o planeta agradecem. Mas só rupturas importantes com a 

forma como fazemos negócios hoje é que permitirão a construção de 

uma sociedade que seja realmente sustentável para todos, ou seja, 

economicamente viável, ambientalmente equilibrada e socialmente 

justa”.81 

De fato, o uso indiscriminado do conceito de sustentabili-

dade só o tem achincalhado, muito lamentavelmente. A meu ver, com 

tamanha força que o transformou num modismo quase gratuito que 

só serve para iludir e enganar as pessoas de uma forma mais ou menos 

intencional. Muito de acordo com certos interesses e alguma ingenui-

dade, mas menos por falta de informações e esclarecimentos mais 

adequados, hoje à disposição gratuitamente para qualquer pessoa ra-

zoavelmente interessada no assunto.  

No caso do abuso oportunista, o pilar econômico dessa com-

plexidade tem sido como uma vedete num cenário bastante perigoso. 

Se por um lado, parece mais simples entender a expressão sustentabi-

lidade a partir desse pilar, por outro lado, além de causar confusão, 

pode ser uma armadilha porque é nele que reside o maior risco de 

abalo de toda sua complexa estrutura, uma vez que já vem compro-

metendo e afetando os outros pilares (social e ambiental), pela sua 

interdependência. 

As “roupagens verdes” com que a economia neoliberal tem 

se travestido só mascaram ou escondem (mesmo, intencionalmente) 

a podridão do pilar econômico, sob ameaça iminente de vir a esgotar 

os recursos da natureza e a sucumbir, levando junto à própria vida do 

                                                           
81 Zylberman, Aron. Artigo O que não é sustentabilidade. Fonte: http://www.se-
covi.com.br/noticias/o-que-nao-e-sustentabilidade/4841/  Acesso em 14 de outubro 
de 2020. 
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planeta, por nenhuma outra razão a não ser ganância e lucro, nas dis-

putas pelos mais diferentes mercados consumidores.  

Eu concordo com a opinião de alguns estudiosos quanto à 

economia neoliberal reunir o que há de pior em seu seio, gente que 

não tem escrúpulos, voltada para os resultados financeiros imediatos 

no aqui – agora, não se importando nem um pouco com o que vai 

deixar para o futuro. Na prática, gastam-se “zilhões” para pintar te-

lhados de verde e bancar campanhas que nos convidam a economizar 

água, sabendo, em linha direta, que o valor desse custo empresarial é 

quase nada, se comparado aos benefícios traduzidos em lucro com 

esse tal marketing na venda de produtos ou serviços, afinal.  

E já pedindo desculpas pelo eventual exagero na narrativa 

dos últimos parágrafos, acho que o tom severo também pode ser jus-

tificado por uma tentativa de engrossar as vozes para a gravidade do 

problema, cujo alerta vem sendo feito há bom tempo, amparado por 

minuciosos estudos científicos. No entanto, tudo indica, parecemos 

surdos... Ou falamos com e para as paredes. Porque parece que os 

saberes produzidos não são capazes de provocar as mudanças estru-

turais, tão necessárias.  

Capra diz que, para a sustentabilidade, “o desafio elementar 

é como mudar do crescimento ilimitado para um sistema ecologica-

mente sustentável e socialmente justo”.82 Eu diria que é uma emer-

gência, enquanto me pergunto como falar de justiça social diante de 

um panorama em que se produzem muitas riquezas, sem dúvida, com 

o capitalismo, conquanto indiscutivelmente cresça a pobreza e o es-

gotamento dos recursos naturais. 

A crise mundial tem seu altíssimo custo social. Ela tem com-

prometido a economia de regiões e países da América Latina e África, 

principalmente, produzindo cerca de um bilhão de pobres imigrantes, 

seja dentro de seus próprios países, em busca por melhores condições 

de sobrevivência, sejam aqueles que saem de seus países e vão para 

outros, gerando sérios conflitos existenciais e legais. Como a que os 

                                                           
82 Entrevista com Fritjof Capra por Leonardo Boff. (http://losnuevostiempos.word-
press.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leo-
nardo-boff/) . Acesso em 14 de outubro de 2020. 

http://losnuevostiempos.wordpress.com/2013/08/11/o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabilidade-segundo-f-capra-leonardo-boff/
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Estados Unidos enfrenta com as pessoas que saíram não só do Mé-

xico, mas de vários países de outros continentes.  

“Produzimos uma sociedade planetária escandalosa e cres-

centemente desigual: 1.195 bilionários valem juntos, US$ 4,4 trilhões 

– ou seja, quase o dobro da renda anual dos 50% mais pobres. O 1% 

de mais ricos da humanidade recebe o mesmo que os 57% mais po-

bres”.83 Ou como falar de paz, então, se “os gastos militares anuais 

passam de US$ 1,5 trilhão, o equivalente a 66% da renda anual dos 

50% mais pobres”. E quem afirma isso é nada mais nada menos que 

um respeitável empresário, Oded Grajew, embora com uma forte atu-

ação no terceiro setor. Ele é israelense naturalizado brasileiro, um dos 

idealizadores do Fórum Social Mundial e faz parte da coordenação 

geral da Rede Nossa São Paulo. É presidente emérito do Instituto 

Ethos e foi presidente do Instituto Abrinq e assessor especial da Pre-

sidência da República no governo Lula.  

É interessante ver como Oded Grajew exemplifica o conceito 

de sustentabilidade fazendo referência a todos seus pilares. “A susten-

tabilidade e a insustentabilidade se tornam claras quando traduzidas 

em situações práticas. Esgotar recursos naturais não é sustentável. Re-

ciclar e evitar desperdícios é sustentável. Corrupção é insustentável. 

Ética é sustentável. Violência é insustentável. Paz é sustentável. De-

sigualdade é insustentável. Justiça social é sustentável. Baixos indica-

dores educacionais são insustentáveis. Educação de qualidade para 

todos é sustentável. Ditadura e autoritarismo são insustentáveis. De-

mocracia é sustentável. Trabalho escravo e desemprego são insusten-

táveis. Trabalho decente para todos é sustentável. Poluição é insus-

tentável. Ar e águas limpos são sustentáveis. Encher as cidades de 

carros é insustentável. Transporte coletivo e de bicicletas é sustentá-

vel. Solidariedade é sustentável. Individualismo é insustentável. Ci-

dade comandada pela especulação imobiliária é insustentável. Cidade 

planejada para que cada habitante tenha moradia digna, trabalho, ser-

viços e equipamentos públicos por perto é sustentável. Sociedade que 

                                                           
83GRAJEW, Oded: Artigo: O que é (e o que não é) Sustentabilidade. Fonte: 
https://nossofuturoroubado.com.br/oded-grajew-o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabili-
dade/ Acesso 14 de outubro de 2020. 
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maltrata crianças, idosos e deficientes não é sustentável. Sociedade 

que cuida de todos é sustentável”.84 

 

O tal Desenvolvimento Sustentável (DS) 

Para Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire – São Paulo, 

capital, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são duas pro-

postas distintas e eu concordo com ele. Todavia na prática, no meu 

modo de entender as duas propostas, são precisos muitos “meios ter-

mos” já contidos num amplo contexto de transição na qual vivemos. 

Isso para a sobrevivência humana numa jornada bastante difícil, pois 

é amplo, também, o espectro de possibilidades entre o capitalismo e 

outros modelos econômicos e sociais como experimentos no âmbito 

de uma nova ordem social (e econômica) planetária. 

À parte algumas controvérsias entre economistas, historiado-

res, sociólogos, filósofos, enfim, é importante apontar a existência de 

interessantes iniciativas dentro das propostas de economia e de con-

sumo solidários, por exemplo. Ou do consumo colaborativo e da eco-

nomia criativa, mais recentemente, cujas iniciativas se aproximam 

muito mais da sustentabilidade que do DS. Todavia, sem romantis-

mos, deve demorar muito tempo para que uma postura franca a ca-

minho de sociedades sustentáveis sobreviva às múltiplas posturas, al-

gumas cruelmente disfarçadas e enganadoras, de desenvolvimento 

sustentável. 

 

  

                                                           
84GRAJEW, Oded: Artigo: O que é (e o que não é) Sustentabilidade. Fonte: 
https://nossofuturoroubado.com.br/oded-grajew-o-que-e-e-o-que-nao-e-sustentabili-
dade/ Acesso 14 de outubro de 2020. 

4° Princípio do Tratado de Educação Ambiental 

A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É 

um ato político, baseado em valores para a transforma-
ção social. 
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Vejamos mais um pouco do assunto 

Assim como afirma o 4° Princípio do Tratado, de que a Edu-

cação Ambiental não é neutra, não há neutralidade no conceito de-

senvolvimento sustentável porque é possível fazer uma ligação direta 

com o capitalismo e o neoliberalismo. Os jogos de interesses, sobre-

tudo econômicos, determinam o conjunto de saberes e fazeres do DS, 

costumeiramente distorcem aspectos da realidade para manter sua he-

gemonia e influenciam as práticas que costumam espelhar e reprodu-

zir esses interesses, ainda que de modo desavisado ou ingênuo. Mas 

nunca neutro! 

Para Gadotti, existe uma incompatibilidade de princípios en-

tre sustentabilidade e capitalismo. O conceito de desenvolvimento 

não é neutro porque “ele tem um contexto bem preciso dentro de uma 

ideologia do progresso, que supõe uma concepção de história, de eco-

nomia, de sociedade e do próprio ser humano. O conceito já foi utili-

zado numa visão colonizadora, durante muitos anos, nos quais os pa-

íses do globo foram divididos entre “desenvolvidos”, “em desenvol-

vimento” e “subdesenvolvidos” ... remetendo-se sempre a um único 

padrão de industrialização e de consumo. Ele supõe que todas as so-

ciedades devam orientar-se por uma única via de acesso ao bem-estar 

e à felicidade, a serem alcançados apenas pela acumulação e consumo 

de bens materiais”. 85 

Gadotti aprofunda esse tema (re)visitando dois outros estudi-

osos, Pérez & Pozo86, os quais afirmam que a expressão desenvolvi-

mento sustentável converteu-se “num tipo de instrumento multiuso 

que colocou em contato ambientalistas e imobiliárias, empresários e 

conservacionistas, políticos e gestores, sem que pelo simples fato do 

uso comum do termo nada se tenha feito; muito pelo contrário, com 

a confusão gerada, quem mais ganhou têm sido os defensores do ne-

oliberalismo, pois o termo desenvolvimento pode significar qualquer 

                                                           
85 Moacir Gadotti. “Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da edu-
cação para o desenvolvimento sustentável”. 2. Ed. São Paulo: Editora e Livraria Insti-
tuto Paulo Freire, 2012. (Série Unifreire; 2), p. 50. 
86 PÉREZ & POZO, 2006, p.28. Citado por Moacir Gadotti. “Educar para a sustenta-
bilidade: uma contribuição à década da educação para o desenvolvimento sustentável”. 
2. Ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2012. (Série Unifreire; 2), 
p. 48. 
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coisa dependendo de como se olhe e com que finalidades se empre-

gue. Diante de uma dócil aparência de neutralidade semântica, pode-

mos ver como seu uso polissêmico permite acepções diametralmente 

opostas”. 87 

Eu diria que se trata de um processo de “des-envolvimento” 

ao sustentar a ideia do neoliberalismo como modelo econômico mais 

viável para o mundo... De fato, promovendo o “não-envolvimento” 

ao confundir (e até enganar, mesmo) e a deixar de “envolver” concre-

tamente. Bem no sentido contrário ao de acolher e desenvolver o ser 

humano em sua plenitude. Ao longo do tempo, isso é até desanima-

dor. Porque os desafios são muito grandes e demandam muito mais 

tempo para além das iniciativas dos projetos socioambientais até os 

mais inovadores, que costumam ter um prazo razoavelmente curto de 

duração.  

Também é preciso deixar de lado a ideia de que se pode “cu-

rar” o Planeta com práticas ingênuas, algumas chamadas de “práticas 

do bem” das intervenções “nada neutras, pois não há neutralidade 

tampouco na Educação Ambiental. Para Freire, todo ato educativo é 

um ato político. E os caminhos são muito árduos, realmente. É um 

processo... Necessariamente coletivo, crítico e político, no sentido da 

construção de políticas públicas que garantam a continuidade, a capi-

laridade, o enraizamento das ações socioambientais... Que garantam, 

afinal, as mudanças culturais necessárias, como resultados de longo 

prazo. Portanto, estamos falando de um processo caminhante-cola-

borativo-fraterno, forjado nas relações sociais (entre e intra gerações). 

Bem ao contrário da ideologia neoliberal, forjada no valor monetário, 

no culto ao indivíduo, à competição e à política dos resultados indi-

viduais e imediatos. 

Pois bem, e para completar a leitura crítica para o desenvol-

vimento sustentável, ainda coube abordar questões ligadas à Globali-

zação e/ou à Planetarização, bem como ligadas ao poder da mídia e 

a importância dos meios de comunicação de massa, tão importantes, 

                                                           
87 Ibid., p. 47-48. 
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algumas até determinantes para essa diferenciação. Confira lá no li-

vro88. 

 

Para facilitar seguir adiante, talvez 

Um outro mundo é possível, sim! É o desejo que mobiliza 

muitos de nós, educadoras e educadores.  Mas primeiramente é pre-

ciso reconhecer que estamos inseridas/os, querendo ou não, em con-

textos bastante problemáticos e desafiadores, numa arena de disputas 

que envolvem os poderes da economia e da política. Em cujos cená-

rios somos (ou nos tornamos) sujeitos agentes ou pacientes, a depen-

der do modo como encaramos e reagimos às leituras sobre a crise ci-

vilizatória ou planetária em que vivemos. 

Paulo Freire falou da importância de cada uma e de cada um 

de nós, educadoras ou educadores nesse processo: “creio que nunca 

precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em 

face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutrali-

dade da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço 

pedagógico, neutro por excelência, é aquele em que se treinam os alu-

nos para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no 

mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra”. 89 

Uma Educação Ambiental crítica, capaz de revolucionar o 

modo de interagir e de intervir significativamente, como o objetivo de 

criar outros modos de vida, como dito no 13° Princípio do Tratado.  

Uma Educação Ambiental que possa geral, a princípio, in-

clusive um conflito de expectativas, na medida em que não se apre-

sente prescritiva, como receituário de novos modelos comportamen-

tais. Mas que provoque uma abertura ao novo, com uma postura di-

alógica e propositiva, voltada ao acolhimento de quaisquer diferenças 

e a partir da problematização da realidade. Na ressignificação do di-

álogo como elemento estruturante de novos modelos de comunidades 

                                                           
88 Coeducação entre Gerações. Um olhar crítico para o desenvolvimento sustentável. 
Autora: Bel Dominguez. https://www.diagramaeditorial.com.br/project/a-coeduca-
cao-entre-geracoes/ Acesso dia 14 de outubro de 2020. 
89 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática Educativa. 
Publicação Original: 1996. Ano de Digitalização: 2002. Disponível em: http://plata-
forma.redesan.ufrgs.br/biblioteca/pdf_bib.php?COD_ARQUIVO=17338 . Acesso em 
14 de outubro de 2020, p. 60. 
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para a construção de sociedades sustentáveis, pautada por relações 

sociais, econômicas e culturais mais equilibradas, pela solidariedade 

planetária, pelo respeito aos direitos fundamentais de todos os seres 

vivos – humanos e não humanos – e pela intergeracionalidade, como 

um ingrediente muito especial a ser aplicado.  

Isso, na hipótese de a Unidade de Saúde da Família (USF) 

Jockey Clube (ou mesmo de qualquer outra) “vir a ser” uma comuni-

dade para o processamento da sustentabilidade. Porque pode haver, 

mesmo, um embrião adormecido desta possibilidade. Tudo indica, 

fecundo na Política Pública de Saúde da Família (em detrimento das 

Unidades Básicas de Saúde - UBS), levando-se em conta o diferencial 

contido na gestão das USF. Fecundo na ausência do papel de uma 

chefia propriamente, com menores chances, portanto, de concentra-

ção do poder de decisão nas mãos de uma única pessoa. Fecundo, 

afinal, na presença de uma gestão transversal e multidisciplinar.  

Uma USF compreendida como comunidade, nos princípios 

das comunidades interpretativas e com uma práxis para a construção 

de uma comunidade aprendente, com vistas à transformação socio-

ambiental. Um local que, com o passar do tempo, esteja voltado es-

sencialmente para a saúde preventiva e para o cuidado, de um modo 

ampliado, como aquele apresentado no texto coletivo, resultante da 

dinâmica da palavra. Ou, simplesmente, como uma “comunidade”, 

tal como sugerida por Bauman. 

Ferraro Junior é contundente no aspecto interpretativo de 

uma comunidade. Ele afirma que, ao se constituir um coletivo nestas 

bases, fortalecendo “a solidariedade e emancipação dos indivíduos, é 

de se esperar que esse coletivo passe a operar sobre a realidade obje-

tiva com vistas à autogestão e à autodeterminação”. Para o autor, 

uma comunidade interpretativa “não se furta, não se omite, não se 

permite passiva frente às relações de poder que a submetem, que sub-

metem seu Ambiente em relações mercantilizadas” 90 

                                                           
90 Ferraro, Luiz Antonio. Recifes, arquipélago, faróis e portos: navegando no oceano 
de incertezas da educação ambiental. In: LOUREIRO, Carlos Frederico B. Loureiro 
et al. (orgs). Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 
2006, p. 162-186, p. 182. 
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As impressões obtidas nas interações dialógicas intra e entre 

gerações acenam positivamente para isso, pelo quanto foram bem 

acolhidas e facilitadas, na sequência, por meio do engajamento do 

pessoal daquela USF. Há um grande potencial dialógico intergeraci-

onal existente e que pode ser melhor aproveitado. 

Permanece, entretanto, o desafio para o estabelecimento de 

um espírito coletivo, por assim dizer, onde seja prioritário o respeito 

para com os saberes das outras pessoas e para que o diálogo tenha 

maiores chances de emergir, para a reconstrução desses saberes. 

Numa USF localizada na periferia da cidade, onde ficam muito evi-

dentes as diferenças socioeconômicas e culturais entre quem cuida e 

quem é cuidada/o.  

Onde ficaram explícitos, à época, dois conjuntos de pessoas: 

1) as/os cuidadoras/es de jaleco branco, os quais entendem de tudo 

porque estudaram em faculdade para dar atenção aos doentes; e 2) o 

conjunto de usuárias/os da USF... Um grande conjunto de pessoas 

carentes em múltiplos sentidos que precisam de cuidados e que per-

tencem às classes econômicas menos favorecidas. É assim mesmo que 

a sociedade atual opera e, por isso, é difícil que essa diferença de clas-

ses desapareça em tão pouco tempo. Mas não é porque é assim que 

precisa continuar assim, não é mesmo? 

Para as interações que envolvam as relações entre gerações 

soma-se, a essa complexidade, o enfrentamento de aspectos sociocul-

turais, como preconceitos e estigmatizações atribuídos a cada uma 

das gerações, quaisquer que sejam elas: à infância, à adolescência, à 

juventude, à geração adulta e à velhice... Aspectos estes não necessa-

riamente ligados a uma dada classe socioeconômica.  

E é certo que, para a velhice, há um agravamento típico das 

sociedades que supervalorizam as gerações mais jovens. Diferente-

mente de sociedades com menores índices de crescimento demográ-

fico, onde é possível ver de modo expressivo a presença não só da 

população idosa nas ruas, quanto de pessoas inseridas no mercado de 

trabalho, que estão na faixa de idade madura (entre a fase adulta e a 

velhice), como algumas cidades europeias.  

Ainda assim, o exercício do diálogo entre gerações com o 

propósito co-educativo no sentido de ampliar e potencializar as ações 
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educativas socioambientais, também pode ser praticado em outros es-

paços comuns a várias gerações. Tais como as escolas, os centros co-

munitários, as salas reservadas à educação de pessoas jovens e adultas 

(EJA), as agremiações de caráter religioso, entre outros, procurando 

acolher as diferenças e não permitindo que a idade seja um empecilho 

ou estorvo. Ao contrário, na valorização e na ressignificação da me-

mória e da história oral, por exemplo, tendo em vista o enraizamento 

dessas ações.  

Por outro lado, o Programa de Residência Multiprofissional 

de Saúde da Família e Comunidade, do CCBS/UFSCar pode ser ou-

tro lócus interessante e apropriado para o exercício multidisciplinar 

inter e entre gerações, com o propósito de contribuir para ampliar o 

entendimento das questões relativas aos problemas socioambientais 

em toda sua complexidade. Pois foi possível interagir, ainda que 

muito rapidamente, com profissionais de várias áreas, como a Educa-

ção Física, a Enfermagem, a Fisioterapia, a Nutrição, a Odontologia 

e a Terapia Ocupacional, naquela USF. 

Quero, por último, reforçar a dimensão do tempo não so-

mente porque ela pode fazer alguma diferença (ao longo do tempo) 

na solução dos conflitos e no estabelecimento da afetividade e do cui-

dado no processo de ressignificação das relações eu-tu e eu outro, 

qualquer outro ser vivo. Implicando mais significadoras ações na di-

mensão afetiva com o meio ambiente em detrimento das relações uti-

litárias dos seus recursos naturais. Mas também porque, afinal, o 

tempo tem nos dado sinais de urgência para uma necessária transfor-

mação social. 

Para mim, entre tantas lições que me levaram a escrever o 

ensaio, fica a seguinte, nas palavras de Paulo Freire: 

[...] ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai ama-

durecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadureci-

mento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data 

marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem 

de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiência respeitosa da liber-

dade (FREIRE, 2002, p. 67). 
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Espero ter despertado o seu interesse em conhecer meu livro 

por inteiro91 e apreciarei muito receber os seus comentários. 

 

 

 

  

                                                           
91 Coeducação entre Gerações. Um olhar crítico para o desenvolvimento sustentável. 
Autora: Bel Dominguez. https://www.diagramaeditorial.com.br/project/a-coeduca-
cao-entre-geracoes/ Acesso dia 14 de outubro de 2020. 
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Primeiras Palavras 

No curso da história, o ser humano busca, constantemente, 

conhecer as coisas. Nessa busca, a forma de conhecimento que se tor-

nou hegemônica foi a científica, que visa à articulação entre teoria e 

realidade empírica. No processo de conhecer, sob a perspectiva cien-

tífica, o método tem um papel fundamental: possibilitar o conheci-

mento da realidade a partir das perguntas feitas pelo pesquisador. 

Nesse contexto, a atividade intelectual fundada pela mensuração se 

constituiu como prevalente na produção de dados para serem aplica-

dos pelas políticas públicas, inclusive as de saúde. Porém, no âmbito 

dessa área, o pesquisador lida com um objeto que possui caráter his-

tórico, cultural, político e ideológico, que não pode ser interpretado 

somente pelo uso de números e dados estatísticos. Mais do que isso, 

o trato com o objeto de investigação na área da saúde requer a apro-

ximação com as ciências humanas e sociais e a utilização de aborda-

gens qualitativas (MINAYO, 2014). 

É importante compreender que todo processo de conheci-

mento se desenvolve permeado por determinadas perspectivas, o que 

significa dizer que qualquer pretensão de neutralidade que se queira 

impor será em vão. Nesse sentido, ao falar de ciência, podemos refle-

tir sobre as categorias ontológicas freireanas de inacabamento, incon-

clusão e incompletude. "Todos os seres [...] são incompletos, incon-

clusos e inacabados. São incompletos, porque necessitam dos outros; 

são inconclusos, porque estão em evolução; e são inacabados, porque 

são imperfeitos" (ROMÃO et al., 2006, p. 178). Essa tensão entre o 
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que é incompleto, inconcluso e inacabado mobiliza o ser humano a 

querer ser mais. Nessas categorias ontológicas de Freire, consiste e se 

ancora a curiosidade científica do ser humano, que procura, constan-

temente, conhecer mais para ser mais (ROMÃO et al., 2006, FREIRE, 

2015b).  

Ainda utilizando as categorias ontológicas citadas – incom-

pletude, inconclusão e inacabamento –, é relevante compreender que 

Se o pesquisador trabalha individualmente, suas conclusões são, 

a priori, incompletas, porque, resultantes de apenas uma perspec-

tiva; inconclusas, porque, embora as coletivas também o sejam, 

representam apenas um passo dentro do caminho mais extenso 

do conhecimento socialmente acumulado, no interior do longo 

processo de evolução do conhecimento; e, finalmente, inacaba-

das, porque, certamente, mais imperfeitas do que as formuladas 

por sujeitos coletivos (ROMÃO et al., 2006, p. 179).  

 Consideramos que o círculo de cultura como estratégia me-

todológica de pesquisa, mais do que servir à coleta de dados, possibi-

lita a produção de dados, conforme afirma Minayo (2013; 2014). Para 

a autora, quando lançamos mão do processo de trabalho de campo, 

ocorre a interação entre pesquisador e pesquisado, e ambos são res-

ponsáveis pelo produto dessas relações e pela compreensão social que 

se pretende. Nesse sentido, a interação humana que ocorre nesse pro-

cesso de pesquisa não é somente um trabalho de coleta de dados, mas 

uma relação que, per se, afeta as informações que dela emergem. A 

realidade social em que pesquisador e pesquisado estão inseridos é 

um mundo de sombra e luzes em que os atores envolvidos podem 

esconder e revelar seus segredos coletivos. Por isso, nesse tipo de pes-

quisa, os atores são sujeitos ativos em todo o processo, em contato 

com o pesquisador. Nisso consiste a produção de dados e a produção 

de conhecimento social (MINAYO, 2013; 2014). 

É nesse contexto que se insere essa experiência, em que, pela 

aproximação com outras áreas, buscamos, a partir do círculo de cul-

tura de Paulo Freire, uma estratégia metodológica para produção de 

dados em pesquisa na área da saúde. Cabe ressaltar que o círculo de 

cultura não foi pensado por Paulo Freire, incialmente, como instru-

mento metodológico de investigação científica. Porém, Romão et al. 

(2006) buscaram sistematizar possibilidades de utilização do círculo 

de cultura como instrumento de coleta e análise de dados de pesquisa. 
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Assim, a partir dessa sistematização, propusemos realizar nossa ex-

periência com o círculo de cultura como estratégia metodológica de 

produção de dados de pesquisa.  

 De início, é pertinente compreender porque Paulo Freire uti-

lizou a expressão círculo de cultura para dar nome a seu método. 

Freire, ao criar os círculos de cultura, acreditava em uma educação 

que fosse capaz de desenvolver uma organização reflexiva no pensa-

mento dos homens e que os auxiliasse a superar a captação mágica 

ou ingênua da sua realidade por meio de uma consciência crítica. 

Freire compreendia que somente um método ativo, dialógico e parti-

cipante poderia atingir esses objetivos. Ademais, para Freire, o diá-

logo pressupõe uma relação horizontal entre os sujeitos, gera critici-

dade e se nutre por amor, humildade, esperança, fé e confiança. Para 

o autor, somente o diálogo comunica verdadeiramente. Dessa forma, 

o pressuposto básico do círculo de cultura é o diálogo (FREIRE, 

2015b; FREIRE, 2018). 

  Freire acreditava, também, que o conteúdo programático da 

educação que defendia se encontrava no conceito antropológico de 

cultura. O conceito de cultura pode ser compreendido ao distinguir-

mos o mundo da natureza e o mundo da cultura. A cultura nos revela 

nosso papel enquanto sujeitos em relação com nossa realidade. Nessa 

dimensão, a cultura é o resultado do trabalho do homem que cria, 

recria e transforma. Esse conceito revela a dimensão humanista da 

cultura a partir da experiência humana. Ao compreender esse con-

ceito antropológico de cultura, nós, enquanto seres humanos, reco-

nhecemos nosso papel de sujeitos e não de objetos. Nesse sentido, o 

elemento cultural do círculo é a possibilidade de transformação do 

mundo (FREIRE, 2015a; FREIRE, 2018). 

 Romão et al. (2006), ao considerarem o círculo de cultura 

como estratégia metodológica de pesquisa, o denominaram círculo 

epistemológico. Para esses autores, os pesquisados são sujeitos da pes-

quisa tanto quanto o são os pesquisadores. O círculo de cultura pro-

posto por Paulo Freire, adaptado por Romão et al. (2006) e utilizado 

por nós nessa experiência, é realizado em quatro momentos, a saber: 

levantamento dos temas geradores, codificação, descodificação e des-

velamento crítico (FREIRE, 2015b; FREIRE, 2018).  
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O círculo de cultura, quando realizado em todas as suas eta-

pas a partir do proposto por Freire, possibilita aos participantes a as-

censão do empírico ao concreto pela mediação do abstrato. Nesse sen-

tido, é importante que os participantes do círculo de cultura possam 

realizar esse movimento do pensamento, no qual se faz a construção 

de conhecimento. Esse movimento é o que Kosik (2002) denomina 

como détour e que implica que o concreto, ou a realidade, se torne 

compreensível por meio da mediação do abstrato. "A ascensão do 

abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para 

outro plano (racional); é um movimento no pensamento e do pensa-

mento" (KOSIK, 2002, p. 36). Freire afirma que esse movimento de 

ida e volta, do abstrato ao concreto, conduz à superação da abstração 

com a percepção crítica do concreto (FREIRE, 2015b). 

Assumindo esses pressupostos, o que propomos aqui é relatar 

uma experiência de utilização do círculo de cultura como instrumento 

de produção de dados de pesquisa na área da saúde.  

 

Relato de Experiência: reinventando o círculo  

A experiência que se relata neste texto está vinculada ao 

Grupo de Pesquisa Formação e Trabalho em Saúde do Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Ciências da Saúde (PPGCS) da Uni-

versidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), com-

pondo parte de uma dissertação de mestrado que tem como tema a 

formação em saúde sob a perspectiva da interprofissionalidade e dos 

preceitos freireanos. Nessa pesquisa, nos ocupamos do seguinte pro-

blema: que repercussões o Programa de Educação pelo Trabalho para 

a Saúde (PET-Saúde)92/Interprofissionalidade vem produzindo nos 

processos de formação profissional?  

                                                           
92 O PET-Saúde foi instituído em 2007, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da Edu-
cação, e caracteriza-se como um instrumento para viabilizar programas de aperfeiçoa-
mento e especialização em serviço. É um dispositivo de iniciação ao trabalho, espaço 
de realização de estágios e vivências, dirigidos, respectivamente, aos profissionais e aos 
estudantes da área da saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde 
(SUS), fortalecendo a interação ensino-serviço-comunidade, eixo básico para reorien-
tar a formação profissional na área da saúde (BRASIL, 2007). Na pesquisa relatada 
neste texto, tratamos da edição do Programa que tem por foco temático a interprofissi-
onalidade, entendida como intervenção na qual membros de mais de uma profissão de 
saúde aprendem juntos, interativamente, com o propósito de melhorar a colaboração 
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Em nossa experiência, na busca por responder ao problema 

de pesquisa proposto, realizamos dois círculos de cultura. Em um dos 

círculos de cultura, contamos com estudantes de diversos cursos da 

área da saúde, de quatro Instituições de Ensino Superior (IES), parti-

cipantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade. No outro círculo, ti-

vemos a participação de professores-tutores do Programa, também de 

quatro IES. Importa salientar que não tivemos o mesmo número de 

participantes em todos os encontros e momentos dos círculos de cul-

tura, tanto no de professores quanto no de estudantes. Cabe ressaltar, 

ainda, que não tivemos sempre a participação do mesmo grupo de 

pessoas, ou seja, os participantes foram se alternando ao longo da re-

alização dos encontros.  

No círculo de cultura, conforme proposto por Paulo Freire, é 

importante considerar que um sujeito imprescindível nesse processo 

é o coordenador do debate, que possibilita o diálogo entre todos os 

participantes do grupo. Para Freire (2016b), o processo de construção 

do conhecimento não pode ocorrer na transferência do saber de um 

sujeito que sabe para outro, considerado o que não sabe. Para ele, esse 

processo ocorre quando o coletivo de sujeitos se coloca à disposição 

para aprender de forma conjunta.  

Nesse sentido, Romão et al. (2006) referem que, na realização 

do círculo de cultura, o papel do pesquisador é promover condições 

para que a pesquisa ocorra, possibilitando a sistematização de um sa-

ber que é desagregado, possuído pelos pesquisadores e pelos partici-

pantes da pesquisa, para que possa ser agregado dialeticamente no 

ambiente criado pelo pesquisador. Nessa perspectiva, os autores res-

saltam a ideia do sujeito transindividual: o conhecimento construído 

no círculo não é resultado da soma dos indivíduos que compõem o 

grupo, é mais do que isso, é o conhecimento produzido por um sujeito 

novo que foi constituído no processo coletivo de produção do conhe-

                                                           
interprofissional e a saúde/bem-estar de pacientes e usuários dos serviços (BRASIL, 
2018). 
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cimento. No círculo de cultura, o que surge é um sujeito transindivi-

dual, e o conhecimento emerge como resultado de um processo gno-

siológico (ROMÃO et al., 2006).  

A realização do círculo de cultura, em nossa experiência, 

ocorreu por meio de quatro encontros, no segundo semestre de 2020. 

Cada encontro, com duração aproximada de 60 minutos, correspon-

deu a um momento do círculo de cultura: levantamento dos temas 

geradores, codificação, descodificação e desvelamento crítico. Em de-

corrência da pandemia de Covid-19, os encontros foram realizados de 

forma remota, em dias e horários alternados, escolhidos e pactuados 

previamente por e-mail pelos participantes do círculo.  

Salientamos que o desenvolvimento do estudo, no âmbito do 

qual se situa a experiência ora relatada, respeitou as diretrizes da Re-

solução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para pes-

quisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012), tendo sido apre-

ciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Uno-

chapecó (parecer n. 4.360.080). 

Cada momento do círculo de cultura foi planejado coletiva-

mente pelas pesquisadoras. Os encontros foram gravados em áudio e 

vídeo, sendo transcritos imediatamente após a realização de cada um 

deles. Após a leitura do material transcrito de uma etapa/momento 

do círculo, nos reuníamos para discutir o material produzido e, a par-

tir dele, planejar o momento seguinte. Relataremos a seguir, de forma 

pormenorizada, a experiência da realização do círculo de cultura. 

 

Momento 1 – levantamento dos temas geradores 

O momento de levantamento dos temas geradores é aquele 

em que os sujeitos fazem a leitura de sua realidade, que se apresenta 

de forma aparente. Somente ao se inserirem nessa realidade é que os 

sujeitos poderão conhecê-la em sua essência. O levantamento dos te-

mas geradores ocorre por meio da situação presente, existencial e con-

creta. O momento da busca pelo tema gerador tem a capacidade de 

inaugurar o diálogo entre os participantes do círculo de cultura. O que 

se pretende investigar são os níveis de percepção da realidade dos su-

jeitos e sua visão de mundo, em que se encontram envolvidos os te-

mas geradores (FREIRE, 2015b). 
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Em nossa experiência, no primeiro encontro, demos as boas-

vindas aos participantes da pesquisa, nos apresentamos e pedimos 

para que todos os participantes também se apresentassem, a fim de 

nos conhecermos. Após, explicitamos os objetivos da pesquisa e ex-

plicamos a realização do círculo de cultura.  

Para instigar o debate e o levantamento dos temas geradores 

pelos participantes da pesquisa, mostramos a eles a imagem de um 

jaleco branco e apresentamos um poema de Thiago de Mello (Quadro 

1). A esse respeito, Freire (2015b) refere que podemos utilizar recursos 

diversos, como dramatizações, filmes, leituras de artigos de revistas, 

jornais ou capítulos de livros. São como elementos disparadores, que, 

segundo ROMÃO et al. (2006), instigam pesquisadores e participan-

tes do círculo de cultura a refletirem sobre o objeto investigado, o que 

pode ser mobilizado, inclusive, por uma questão geradora de debate. 

Nessa lógica, na sequência, projetamos a seguinte pergunta para pro-

vocar o início do debate: Que relações existem entre o "vestir" o jaleco 

branco, a poesia apresentada e o programa PET-Saúde Interprofissionali-

dade? 
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Quadro 1 – Imagens instigadoras do levantamento de temas geradores. 

 

 

Fonte: Rede Mundial de Computadores, 2020 
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 Assim provocados, os participantes passaram à discussão, in-

cialmente de forma tímida e focando em questões mais técnicas para, 

posteriormente, aprofundarem o debate, na direção de questões pro-

blematizadora. Sendo assim, conforme afirmam ROMÃO et al. 

(2006), é possível observar que, sob a provocação da questão gera-

dora, ocorre a enunciação de questões existenciais, geralmente carre-

gadas de conteúdo emocional que pode ser manifestado pelo universo 

vocabular cultural.  

A partir do debate, os participantes, já nesse primeiro encon-

tro, demonstraram uma visão crítica sobre o contexto no qual esta-

vam inseridos. Enquanto os participantes discutiam, uma das pesqui-

sadoras realizou as anotações das palavras com sentido existencial 

para aquele contexto, sendo que, ao final do encontro, realizamos a 

leitura dessas palavras para os participantes.  

Após o encontro, realizamos a transcrição das falas dos par-

ticipantes do primeiro momento dos círculos de cultura, em que os 

temas geradores emergiram dessas falas e também das anotações das 

palavras levantadas pelo grupo no dia do encontro. A seguir, as falas 

e as palavras foram categorizadas pelas pesquisadoras em três grandes 

temas geradores (Quadro 2).  

 
Quadro 2 - Sistematização do levantamento dos temas geradores. 

Temas Geradores Frases E Palavras Que  

Alimentaram Esses Temas 

Modelo de saúde e de formação he-

gemônico/biomédico e tradicional 

- Hipervalorização do saber profis-

sional em saúde 

- Hierarquia profissional 

- Retorno financeiro 

Curricularização da interprofissio-

nalidade: a formação profissional 

como educação e prática liberta-

dora 

- Divulgar o PET 

- Levar conhecimento  

- Privilégio  

- Interprofissionalidade nas Dire-

trizes Curriculares Nacionais 

(DCN) 

- Curricularização da Interprofissi-

onalidade 
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Elementos para a interprofissionali-

dade 

- Contribuir com o outro  

- Trabalho em equipe 

- Potência 

- Cuidado 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Para o próximo momento do círculo de cultura, esses três 

grandes temas geradores foram codificados em três situações existen-

ciais a serem problematizadas pelos participantes da pesquisa no mo-

mento da codificação. 

Momento 2 – codificação 

A codificação representa o momento de problematização, em 

que os sujeitos desenvolvem uma compreensão da realidade a partir 

dos problemas que dela emergem, captando-os em suas relações 

como parte de uma totalidade para que possam ser verdadeiramente 

compreendidos.  

Nesse momento, os participantes da pesquisa, incialmente, 

discutem os temas geradores que emergiram do momento anterior. O 

grupo reflete sobre situações que envolvem a temática, levanta aspec-

tos positivos e negativos e questiona as situações existenciais (SILVA 

FILHO et al., 2016). 

A codificação é a representação de uma situação existencial. 

Esse processo, ao se realizar por meio de uma metodologia conscien-

tizadora, possibilita aos participantes a compreensão e insere-os em 

um modo crítico de pensar o mundo. Na análise de uma situação exis-

tencial concreta, que se encontra codificada, pode ser verificado o mo-

vimento de pensar (FREIRE, 2015b). 

Em nossa experiência, inicialmente, nesse encontro, agrade-

cemos a participação de todos. Também, lembramos que, no primeiro 

momento, realizamos o levantamento dos temas geradores, conforme 

os momentos do círculo de cultura proposto por Paulo Freire. Poste-

riormente, explicamos aos participantes que a categorização, em três 

grandes temas geradores, ocorreu após a transcrição das falas e solici-

tamos a eles que validassem os temas geradores, ressaltando sua im-

portância.  
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Para que os participantes pudessem validar os temas gerado-

res, nós os apresentamos em slides no Microsoft Power Point, acompa-

nhados das respectivas frases e palavras que alimentaram esses temas. 

A seguir, perguntamos aos participantes se a categorização represen-

tava suas falas e os temas levantados por eles no momento anterior. 

Os participantes corroboraram o material apresentado, validando, as-

sim, os temas geradores propostos.  

Posteriormente, iniciamos o processo de codificação. Para 

esse momento, organizamos a apresentação de três figuras (Quadro 

4) que representavam os três grandes temas geradores, e também apre-

sentamos uma pergunta para instigar a problematização: Compreen-

dendo os elementos da interprofissionalidade, por que o modelo tradicional he-

gemônico/biomédico de formação se constitui uma barreira para experiências 

curriculares interprofissionais?  
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Quadro 4 – Imagens utilizadas no processo de codificação. 
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Fonte: Rede Mundial de Computadores, 2020. 

É importante que, nesse momento, pesquisador e participan-

tes da pesquisa analisem os temas e subtemas, a partir das situações 

existenciais (ROMÃO et al., 2006). 

Nesse sentido, Freire (2015b) refere que é importante escolher qual 

será o melhor canal de comunicação que represente as situações co-

dificadas a partir dos temas geradores. O pesquisador pode utilizar 

diversos canais – visuais, táteis, auditivos. O autor propõe que a esco-

lha do canal de comunicação deve levar em consideração não so-

mente o tema a ser codificado, mas também os indivíduos a que se 

dirige.  

Sendo assim, em nossa experiência, a partir da visualização 

das imagens e da leitura da pergunta, os participantes iniciaram o de-

bate, compartilhando efetivamente das discussões e problematizando 

as situações. Durante o encontro, o papel das pesquisadoras foi o de 

direcionar a problematização com algumas questões para incentivar 

o diálogo e o engajamento de todos os participantes do círculo de cul-

tura. 

 Ao final, realizamos uma avaliação, solicitando que os parti-

cipantes nos dessem sua opinião sobre as duas primeiras etapas do 

círculo de cultura. Pelas falas dos participantes, percebemos que a 
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etapa de codificação do círculo de cultura cumpriu seu papel ao pos-

sibilitar o aprofundamento e a problematização dos temas geradores 

que emergiram no primeiro encontro. Os participantes se referiram ao 

círculo de cultura como um espaço de reflexão, aprendizado e troca 

de experiências com outros atores do PET-Saúde, que passam pelas 

mesmas dificuldades, podendo dividir angústias. 

 É oportuno registrar que as codificações, segundo Freire 

(2015b), devem ser simples nas suas complexidades e oferecer dife-

rentes opções de análises, representando um leque temático. As codi-

ficações são objetos cognoscíveis e, portanto, é preciso que consti-

tuam objetivamente a totalidade. Nesse sentido, seus elementos de-

vem encontrar-se em interação com a totalidade. 

Após o processo de codificação, realizamos a transcrição das 

falas dos participantes, que foram categorizadas com o propósito de 

representar a realidade codificada. Nos reunimos para discutir sobre 

as transcrições e sobre o processo de codificação. A seguir, está apre-

sentada a realidade codificada pelos participantes (Quadro 5), com 

cada categoria ilustrada por uma fala que a representa. 

 
Quadro 5 - Sistematização do momento de codificação. 

Relações De Poder/Hierarquização Na Saúde/Modelo Biomédico 

“Se o paciente não sai com cinco, seis remédios... ele acha que não foi 

atendido, a gente percebe isso quando vai pra campo de estágio.” 

Curricularização/Formação Em Saúde/Ensino Bancário 

“A gente ainda consegue ver que há uma pessoa de pé, como se fosse um 

mentor e as outras sentadas, mostrando que também ainda existe alguém 

que está sendo o mentor desse conhecimento.” 

Elementos Da Interprofissionalidade –Onde Se Quer Chegar 

“Porque pra você poder trabalhar junto com outras áreas, pra você poder 

construir o conhecimento, você tem que entender que todos os outros são 

pessoas e que eles têm tanto a agregar, para poder fazer uma colaboração, 

né?” 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 
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Momento 3 – descodificação 

 O momento de descodificação é aquele em que os sujeitos 

podem observar essa realidade emergindo dela, encharcados com o 

olhar da teoria. É o momento da abstração, em que os sujeitos conhe-

cerão a essência da realidade, da problemática, possibilitando a cons-

cientização ou a construção do conhecimento. 

 Esse momento representa a análise da situação levantada em 

que os participantes do círculo de cultura passam a refletir sobre sua 

ação. Os temas codificados são debatidos no círculo de cultura, a fim 

de se compreender o significado desses temas para os participantes do 

círculo (SILVA FILHO et al., 2016).  

 A descodificação da situação existencial pressupõe a realiza-

ção da abstração, implicando a ida das partes ao todo e uma volta do 

todo às partes. A descodificação é um ato cognoscente porque pro-

move o surgimento de uma nova percepção da realidade e o desen-

volvimento de um novo conhecimento (FREIRE, 2015b). 

 Para esse momento, elegemos um texto para que os partici-

pantes da pesquisa pudessem realizar a leitura antes do momento de 

descodificação. O texto selecionado consiste em um fragmento do ca-

pítulo três da Pedagogia do Oprimido (2015b) de Paulo Freire – A dialo-

gicidade: essência da educação como prática da liberdade. 

Nesse momento do encontro, inicialmente, retomamos todas 

as etapas anteriores do círculo de cultura, já realizadas. Depois, apre-

sentamos a codificação, ou seja, a realidade codificada, aos partici-

pantes da pesquisa, aproveitando essa oportunidade para realizar a 

validação da realidade codificada.  

Posteriormente, para instigar o debate e o processo de desco-

dificação, apresentamos aos participantes do círculo de cultura três 

perguntas, apresentadas a seguir (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Perguntas realizadas no momento de descodificação. 

1 – Há vivências no PET-Saúde/Interprofissionalidade que contribuam 

para a problematização das questões sociais/culturais vinculadas às 

relações de hierarquia na saúde? Quais reflexos destas vivências perce-

bem na sala de 

aula? 

2 - Há vivências no PET-Saúde/Interprofissionalidade que fujam do 

ensino tradicional bancário? Como são estas vivências? Tais vivências 

são 

repercutidas nos processos de formação em sala de aula? 

3 - Os elementos fundamentais na educação interprofissional (diálogo, 

aproximação, vínculo), os quais foram anteriormente citados como 

importantes, são discutidos em sala de aula? A partir das vivências no 

PET-Saúde/Interprofissionalidade, como estes elementos são apresenta-

dos 

nos processos formativos em sala de aula? 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

 Consideramos que provocar o debate por meio das pergun-

tas, no círculo de cultura, é importante porque, na descodificação, 

cabe ao investigador auxiliar no processo. O papel do pesquisador 

não é, apenas, o de ouvir os indivíduos, mas, especialmente, o de de-

safiá-los, problematizando as situações existenciais, assim como as 

próprias respostas que os participantes da pesquisa vão dando no de-

correr do diálogo (FREIRE, 2015b). 

Assim, no momento de descodificação, observamos que os 

participantes desenvolveram um olhar mais crítico sobre a realidade, 

estabelecendo relações dos problemas em seu contexto, buscando 

seus nexos internos. Os participantes, em várias falas, se percebem 

como sujeitos que fazem parte dessa realidade, que têm possibilidades 

de buscar outros modos de fazer o PET- Saúde de forma coletiva. 

Nesse sentido, a teoria é importante no processo de descodi-

ficação porque, quando os participantes percebem a realidade como 

densa e impenetrável, torna-se indispensável a abstração, que signi-

fica que o concreto e o abstrato se mantenham como contrários em 

inter-relação dialética no ato reflexivo. Se a descodificação for bem 

sucedida, o movimento de fluxo e refluxo do abstrato ao concreto, 

que é produzido no processo de codificação e descodificação, leva à 
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substituição da abstração pela percepção crítica do concreto, que, 

agora, deixa de ser uma realidade impenetrável (FREIRE, 2015b). 

 A propósito disso, quanto mais os sujeitos da pesquisa refle-

tirem sobre a realidade investigada e sobre sua participação nessa re-

alidade, mais eles se tornam conscientes, comprometidos e prontos a 

intervir sobre essa realidade (ROMÃO et al., 2006). Isso foi expressi-

vamente evidenciado em nossa experiência, aqui relatada. 

 Também, antes de finalizar o encontro, apresentamos aos 

participantes do círculo uma pergunta e propusemos que eles pensas-

sem e refletissem sobre ela para discutirmos em nosso próximo en-

contro: Como essa realidade poderia ser diferente?   

 Na conclusão desse encontro, realizamos uma avaliação em 

que pedimos para aos participantes que dissessem, em uma palavra, 

o que estava significando para eles a vivência do círculo de cultura. 

Como resposta, ouvimos: reflexão, trocas, conhecimento, libertador, 

enriquecedor, problematização, processo, construção. Com isso, pon-

deramos que os indivíduos se doaram ao movimento, principalmente 

por demonstrarem satisfação e ressignificação de sentimentos, ações 

e olhares. Essas palavras nos remetem a outras, ditas por Paulo Freire 

(2016a, p. 16): “quanto mais conscientizados nos tornamos, mais ca-

pacitados estamos para ser anunciadores e denunciadores, graças ao 

compromisso de transformação que assumimos”. Portanto, vale des-

tacar que o círculo de cultura tem como fio condutor o compromisso 

com a transformação e, para tanto, confere ao participante o compro-

metimento de refletir sobre suas próprias ações e responsabilidades. 

Em vista disso, as palavras ditas pelos participantes da pesqusia reme-

tem o deslocamento do pensamento, também, em busca da transfor-

mação, o que condiz com a possibilidade de construção de uma rea-

lidade problematizada, transformada.   

 Após o processo de descodificação, realizamos a transcrição 

das falas dos participantes, que foram categorizadas (Quadro 7) com 

o propósito de representar esse momento do círculo de cultura. No-

vamente, nos reunimos para discutir sobre as transcrições e sobre o 

momento de descodificação.  
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Quadro 7 - Sistematização do momento de descodificação. 

MODELO DE SAÚDE E DE FORMAÇÃO  

HEGEMÔNICO/BIOMÉDICO E TRADICIONAL 

“E aí, de novo, você fica em um lugar de inquietação, porque percebe, 

novamente, que o PET é um privilégio, e não deveria ser, porque todos 

aqueles estudantes deveriam ter esse espaço pra problematizar questões 

sociais e culturais e que não acontece”. 

CURRICULARIZAÇÃO DA INTERPROFISSIONALIDADE: A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO EDUCAÇÃO  

E PRÁTICA LIBERTADORA 

“E eu percebo que, como a minha universidade e a grade do curso que eu 

estou fazendo não abordam conteúdos relacionados a políticas públicas de 

saúde, não abordam o SUS, eu acredito que o PET realmente vem agregar 

nesse sentido”.  

ELEMENTOS PARA A INTERPROFISSIONALIDADE 

“Não, por causa do PET eu não vi mudança na graduação, ainda... Inclu-

sive, isso é uma das ações que estão previstas que o PET faça, que ele mude 

a formação”.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Momento 4 – desvelamento crítico 

O desvelamento crítico é o momento que permite aos parti-

cipantes olharem para a realidade, agora, criticamente, assumindo, 

diante dela, um compromisso com sua transformação, enquanto su-

jeito também transformado por esse processo de construção de conhe-

cimento. 

Esse momento representa a compreensão da realidade em 

que os participantes da pesquisa refletem sobre seu contexto, suas ex-

periências e descobrem seus limites e possibilidades de mudança. É 

nesse momento que os participantes percebem as situações existen-

ciais levantadas e suas possibilidades de mudança (SILVA FILHO et 

al., 2016). 

Para esse encontro, organizamos uma apresentação no Mi-

crosoft Power Point, comunicando aos participantes que esse último 

momento trata do desvelamento crítico. Novamente, retomamos to-

dos os momentos anteriores do círculo de cultura, relembrando o le-

vantamento dos temas geradores, o processo de codificação com a 
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problematização desses temas e apresentando, por fim, a descodifica-

ção, realizada no último momento, em que os participantes fizeram a 

análise dos problemas com suas relações constituintes. 

Nessa retomada, ao apresentarmos o processo de descodificação, 

trouxemos falas dos sujeitos que representassem esse momento do cír-

culo de cultura, aproveitando a oportunidade para validá-lo com os 

participantes. 

 A seguir, para iniciar o desvelamento crítico, apresentamos 

três tirinhas da personagem Mafalda (Quadro 8), com a intenção de 

suscitar nos participantes a reflexão acerca de seu protagonismo frente 

à problemática levantada durante todo o curso do círculo de cultura.  
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Quadro 8 – Tirinhas utilizadas para instigar o processo de desvelamento crítico. 

Fonte: Rede Mundial de Computadores, 2020. 

Além das imagens, apresentamos aos participantes uma per-

gunta para provocá-los à reflexão: Como posso assumir o protagonismo 

na transformação da realidade descrita pelos participantes no círculo de cul-

tura? 

Percebemos, então, que os participantes compreenderam a 

necessidade de serem protagonistas frente aos problemas levantados 

durante o círculo de cultura. Dessa forma, ponderamos que o círculo 

de cultura reúne pressupostos filosóficos, teóricos e metodológicos 

para ser utilizado como um método que mobiliza os participantes do 

grupo a pensarem criticamente sobre a realidade. Nele, pesquisador e 

participantes da pesquisa têm suas visões de mundo e procuram, a 
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partir dela, desvelar a realidade que está sendo investigada, assim 

como buscam o conhecimento que deriva dessa realidade. Desde esse 

movimento de conhecer, a realidade é passível de ser transformada 

pelos participantes (ROMÃO et al., 2006). 

Ainda nesse sentido, Freire (2016b) nos diz que compreender 

o problema como possibilidade de olhar para o mundo, entendendo 

que ele está em permanente processo de construção, e enxergar nisso 

a possibilidade de transformação é o verdadeiro e importante papel 

da produção do conhecimento. Nesse processo, o sujeito percebe que 

não basta estar mundo como quem constata apenas, mas que é fun-

damental estar como alguém que nele intervém. Assim, podemos nos 

perceber como sujeitos da história e nos tornamos capazes de intervir 

na realidade, processo em que novos saberes são gerados.  

 Ao final do momento de desvelamento crítico, as pesquisa-

doras solicitaram aos participantes que descrevessem, em uma pala-

vra, qual foi o sentimento de participar do círculo de cultura. Nossa 

intenção, com isso, era a de reunir elementos que nos permitissem 

perceber se o pensamento, antes abstrato, havia sido penetrado pelo 

processo de conscientização, problematizado e transformado. Afinal, 

como nos ensina Freire (2016a, p.22), “o homem não pode participar 

ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade, 

se não é auxiliado a tomar consciência da realidade e da sua própria 

capacidade para transformá-la”. Em nossa experiência, percebemos 

este desenvolvimento nas palavras utilizadas pelos participantes: aco-

lhimento, reflexão, orgulho, alívio, gratidão, felicidade, ressignifica-

ção.  

 Isto posto, argumentamos que o círculo de cultura descons-

trói situações e pensamentos e constrói ações e reflexões problemati-

zadas e conscientes, o que põe à prova os problemas vistos como en-

raizados e incentiva a busca pela mudança. Ao final do percurso, as 

pesquisadoras puderam identificar os limites e as possibilidades do 

círculo de cultura em processos de pesquisa. É o que se discute a se-

guir. 
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 Refletindo Sobre a Experiência: limites e possibilidades do círculo 

de cultura 

O primeiro ponto a ressaltar é que todos os encontros do cír-

culo de cultura foram realizados de forma remota. Nesse sentido, 

acreditamos que esse fator apresenta duas faces de avaliação, sendo 

uma positiva e outra negativa. A face positiva é representada pela pos-

sibilidade de garantia da participação dos sujeitos. Acreditamos que 

a realização dos encontros de forma remota favoreceu a participação 

dos sujeitos na medida em que, possivelmente, caso fossem convida-

dos a participar de forma presencial, teriam dificuldades em termos 

de deslocamento, tempo, horário, entre outras, decorrentes de seus 

cotidianos de trabalho e estudo.  

A face negativa reside no fato de que o encontro remoto im-

pede o contato pessoal dos sujeitos, inibe expressões e outros elemen-

tos que podem ser suscitados em um encontro presencial. No encon-

tro remoto, quando os participantes queriam se manifestar, precisa-

vam abrir o microfone e aguardar, de forma a não interromper ou 

sobrepor a fala de outro sujeito. Isso, ao nosso ver, dificulta o encade-

amento lógico de ideias entre os participantes e a complementaridade 

de falas.  

Nesse sentido, cumpre destacar o que Romão et al. (2006) 

apontam sobre a formação dos círculos de cultura. Para os autores, a 

composição de um círculo de cultura deve ocorrer de forma intencio-

nal, respeitando-se as marcas de homogeneidade e também as de he-

terogeneidade, com o propósito de promover o diálogo entre a plura-

lidade do grupo e a singularidade dos diferentes participantes. A au-

tonomia dos participantes também deve ser respeitada, garantida por 

meio da liberdade. Dessa forma, somente participa do círculo quem 

se sente livre para pensar coletivamente, pensar com o outro e não 

pelo outro. Por isso, realizar o círculo de cultura requer do pesquisa-

dor preparo para lidar com os aspectos de homogeneidade, heteroge-

neidade, pluralidade grupal e singularidade dos participantes. 

É importante refletir que, em ambos os círculos de cultura, 

tanto com estudantes quanto com professores, dentre as três estraté-

gias utilizadas para instigar o debate (imagem, poesia e pergunta dis-

paradora), a que mais impactou e gerou discussão foi a das imagens. 



100 anos com Paulo Freire 

236 

 

Esse aspecto demonstra que a estratégia de utilizar situações existen-

ciais concretas representadas por meio de imagens – como realizado 

por Freire (2015b; 2018) nos círculos de cultura de alfabetização – 

apresenta impacto/efetividade também no contexto do círculo de cul-

tura como estratégia de produção de dados em pesquisa.  

Corroboramos, ainda, com a realização do círculo de cultura, 

que os momentos que o constituem não podem ser considerados es-

tanques, mas momentos que se interpenetram, como nos ensina 

Freire (2015b; 2018). Isso significa que não é possível, aos pesquisa-

dores, finalizar um dado momento do círculo no encontro em que ele 

acontece. Nesse sentido, observamos que, muitas vezes, os partici-

pantes retomam os temas geradores, codificam e descodificam esses 

temas em um mesmo encontro. Assim, o momento anterior não se 

esgota nele mesmo, e o momento em curso pode antecipar elementos 

do próximo.  

Prosseguindo em nossa reflexão, a partir da experiência rela-

tada, podemos apontar como uma fragilidade na realização do círculo 

de cultura a modificação dos integrantes em cada momento. Sabemos 

que os integrantes de um mesmo círculo podem variar no decorrer do 

processo. Contudo, em nossa experiência, a alteração dos participan-

tes dos círculos de cultura (dos professores) foi expressiva ao ponto de 

que, ao final, no último momento do círculo, já não tínhamos ne-

nhum dos participantes que o havia integrado no primeiro momento. 

Cumpre-nos, portanto, registrar que a modificação total dos membros 

daquele círculo de cultura o fragilizou enquanto instrumento de pro-

dução coletiva de dados de pesquisa. 

Ressaltamos que, a nosso juízo, ao utilizar o círculo de cul-

tura na prática pedagógica possivelmente essas alterações não sejam 

tão significativas no processo. No entanto, quando da utilização do 

círculo de cultura como instrumento de produção de dados em pes-

quisa, a rotatividade de participantes pode ocasionar dificuldades no 

desenvolvimento do processo. A cada momento do círculo em que as 

pessoas não eram as mesmas, percebíamos que era necessário que os 

participantes retomassem a etapa anterior. Isso nos possibilitou fazer 

duas constatações: a primeira é a de que o caminho do pensamento, 

a ser percorrido para a verdadeira conscientização dos sujeitos, pre-

cisa, necessariamente, contemplar todos os momentos do círculo. Isso 
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foi evidenciado pela necessidade sentida pelos participantes de reto-

mar um momento anterior do círculo do qual não haviam partici-

pado.  

Sobre isso, Freire (2015b) afirma que, se observarmos o cír-

culo de cultura, veremos que ele é, em si, uma totalidade cujos mo-

mentos são, a um só tempo, totalidades e parcialidades da totalidade 

maior que é o círculo. Dessa forma, os temas geradores são parciali-

dades da totalidade que é a realidade. Reduzir um tema gerador é 

cindi-lo em partes para conhecê-lo melhor. Na codificação, o que se 

busca é re-totalizar o tema cindido por meio de situações existenciais. 

Na descodificação, o que se busca é a re-totalização da totalidade cin-

dida, em um processo em que os participantes vão estabelecendo as 

relações com as situações existenciais codificadas. Por isso, a impor-

tância da realização de todos os momentos do círculo de cultura pelos 

participantes, para que se possa chegar à conscientização.  

A segunda constatação é a de que, mesmo considerando que 

os momentos do círculo não são estanques e fechados, devido aos li-

mites temporais inerentes à realização de uma pesquisa e à responsa-

bilidade assumida pelo pesquisador com o rigor de ordem metodoló-

gica, foi preciso dividir o círculo em encontros correspondentes a cada 

um de seus momentos. Nessa dinâmica, em cada momento do cír-

culo, os sujeitos que não haviam participado do momento anterior 

sentiam a necessidade de retomá-lo, o que resultava em prejuízo do 

tempo dedicado à discussão proposta para a etapa em curso.   

Assim, impõe-se destacar que, no círculo de cultura em que 

houve a troca de todos os membros no decorrer do percurso – de 

forma que, no último momento, não havia nenhum membro presente 

ao primeiro momento –, consideramos que o caminho para a cons-

trução coletiva do conhecimento, oportunizado pela participação em 

todos os momentos do círculo de cultura, ficou fragilizado. Nessa 

condição, percebemos que os participantes, ao chegarem no mo-

mento de desvelamento crítico, não puderam verdadeiramente reali-

zar o caminho do pensamento por meio do círculo de cultura, o que 

sustentaria a ascensão do empírico ao concreto pela mediação do abs-

trato.   
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Também nos cabe, enquanto pesquisadoras, apontar que a 

relativa pouca adesão dos participantes ao círculo de cultura – eviden-

ciada, como mencionado, pela rotatividade dos sujeitos –, fragiliza o 

processo como um todo. Sabemos que essa estratégia exige compro-

metimento e disponibilidade dos sujeitos, como toda pesquisa fun-

dada na participação de pessoas. Sob essa perspectiva, percebemos 

que, no início do círculo, tivemos a participação de mais integrantes 

e, conforme os encontros foram se sucedendo, a adesão foi dimi-

nuindo. Reiteramos que a diminuição no número de participantes é 

deletéria ao processo, impõe limitações à troca de experiências e im-

pacta negativamente a riqueza do debate e a fértil troca de saberes, 

possibilitadas pelo coletivo de sujeitos em pleno diálogo.   

Ademais, nos cabe refletir, enquanto pesquisadoras, sobre a 

necessidade de olharmos para os detalhes, assim como Freire (2016b) 

nos mostra. Precisamos aprender a compreender o significado de um 

silêncio, de um sorriso, ou de uma retirada, nesse caso, do círculo de 

cultura. Também, é necessário que o pesquisador esteja atento a um 

tom menos cortês com que uma pergunta ou afirmação foi feita por 

algum participante. Afinal, o espaço do círculo de cultura necessita 

ser lido e interpretado pelo pesquisador. Nessa perspectiva, quanto 

mais solidariedade existir entre os pesquisadores e os participantes da 

pesquisa, maiores serão as possibilidades de produção do conheci-

mento (FREIRE, 2016b). 

Consideramos, dessa forma, que a diminuição da adesão pe-

los participantes da pesquisa prejudica a construção do sujeito tran-

sindividual, conforme apontado por Romão et al. (2006), pois, no 

grupo, as pessoas enunciam ideias, valores e crenças e debatem entre 

si concepções de mundo que derivam de suas diferentes experiências 

de vida. Logo, quando os participantes da pesquisa se ausentam de 

algum momento do processo, toda essa riqueza e diversidade de de-

bates advindos dos sujeitos singulares – que constroem o sujeito tran-

sindividual – fica prejudicada. 

É importante salientar que, ao final de cada momento do cír-

culo de cultura, realizamos avaliações com os participantes.  

Além disso, vale reforçar que os quatro momentos do círculo 

de cultura foram realizados em encontros diferentes, como já bem re-
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latado. Contudo, apesar de ser, por vezes, cansativo, separar os mo-

mentos em quatro encontros diferentes proporcionou o estudo, a re-

flexão, o planejamento coletivo e a execução de etapas estruturadas 

metodologicamente e organizadas de acordo com a construção de um 

processo de problematização e conscientização. Portanto, do ponto 

de vista das pesquisadoras, este arranjo revelou-se pertinente e ade-

quado aos fins de uma investigação que se pretende produtora de 

transformação da realidade.  

 

Considerações Finais 

Este capítulo propôs-se a relatar a experiência com o método 

de Paulo Freire em uma pesquisa na área da saúde, na certeza de que 

esta não é a única delimitação à qual nossas considerações se aplicam. 

Buscamos, a partir dessa perspectiva, refletir sobre limites e possibili-

dades desse processo de produção de conhecimento, oferecendo evi-

dências científicas acerca dos desafios e da potência desta metodolo-

gia, tendo em vista que o círculo de cultura proporciona a aproxima-

ção dos sujeitos em uma relação dialógica e interativa, construindo 

um movimento rico de aprendizagem e troca.  

Cabe destacar que a dialogicidade do pensamento freireano 

aproxima os participantes em uma relação de reciprocidade. Ou seja, 

o diálogo cria espaços para o aprendizado mútuo e contribui para o 

enriquecimento social e científico dos participantes, o que resulta em 

conscientização sobre a realidade que os cerca. Sob essa ótica, o diá-

logo implica escuta, clima de confiança, negociação e pactuação, in-

teração, conectividade, debate e transparência, buscando a participa-

ção de todos. 

Nesta direção, compreende-se que tal método tem como eixo 

a práxis, intrinsecamente vinculada ao processo de problematização 

da realidade, em que se transforma o conhecimento científico em 

ação sobre as especificidades da sociedade. Dito de outra forma, a 

sensibilização dos sujeitos na participação no círculo de cultura evi-

dencia a grandeza da experiência, com o aprofundamento da reflexão 

em ato, ou seja, o fortalecimento do amálgama ação-reflexão-trans-

formação.  
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Ao discutirmos acerca dos processos de formação profissio-

nal por meio de uma metodologia acolhedora e participativa, reitera-

mos que a problematização é fundamental, quando pautada pela 

conscientização e pela responsabilidade frente aos desafios enfrenta-

dos. Isso nos leva à convicção de que o círculo de cultura é uma fer-

ramenta profícua em prol da transformação.  

Além disso, o círculo de cultura possibilita a construção do 

sujeito transindividual, gerando a produção coletiva de dados de pes-

quisa. Esse processo gera sentimento de pertencimento aos partici-

pantes, pois se sentem representados por meio do levantamento dos 

temas geradores, que são temas que os afetam e, assim, se compro-

metem com a transformação da realidade. Nesse sentido, o círculo de 

cultura, como estratégia metodológica de pesquisa, transcende o 

mero diagnóstico situacional que tem como propósito levantar pro-

blemas, causas e culpabilizações. Essa perspectiva é superada dialeti-

camente pelo círculo de cultura, processo em que são produzidos co-

letivamente dados sobre a realidade dos participantes, que refletem 

sobre ela e a problematizam. Essa realidade, por sua vez, passa a ser 

reconhecida como totalidade, por meio da conscientização dos parti-

cipantes, que a transformam.  

Todavia, à guisa de conclusão, nos cabe reiterar a posição de 

que é primordial que os mesmos sujeitos participem em todas as eta-

pas do círculo de cultura, realizando o percurso integralmente, com-

prometendo-se com a conscientização e com a transformação indivi-

dual e coletiva. Ou seja, é essencial que os envolvidos estejam, mais 

do que comprometidos, disponíveis e abertos ao novo, ao 

(auto)aprendizado compartilhado e à mudança.   
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MEMORIAL REFLEXIVO E PRÁTICA EDUCATIVA EM 

PAULO FREIRE: RELATOS DE TRAJETÓRIAS,  

EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS PESSOAIS E  

PROFISSIONAIS DE MEU ITINERÁRIO FORMATIVO  

DE ACADÊMICO À DOCÊNCIA SUPERIOR 

  

Carlos Roberto De Sousa¹ 

“Cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser carrega 

em si o dom de ser capaz, de ser feliz. ” (Almir Sater) 

 

Introdução 

Primeiramente, gostaria de iniciar esse texto, parabenizando 

toda a equipe de editores e autores que compõe essa obra, cem anos 

com Paulo Freire, obra reflexiva que traduz junto com seus professo-

res e profissionais do ensino, uma coletânea de produções que carre-

gam consigo marcas de uma luta incansável em fazer educação nesse 

país, de contrastes e desafios políticos, negacionismos democráticos, 

educacionais e pedagógicos. Segundo, destacar a importância de se 

discutir nesse espaço de troca de saberes, reflexão e algumas provoca-

ções sobre o “ser professor” e o "ensinar" a luz do pensamento dei-

xado por Paulo Freire e eternizado na Educação Brasileira. Que no 

ano de seu centenário, possamos refletir o legado freiriano, seus mé-

ritos e sua trajetória de vida. E ao mesmo tempo trazer a discussão da 

profissionalidade docente e para as questões históricas e epistemoló-

gicas que caracterizam o modo de ensinar e aprender na educação 

desse país. A todos (as) minha gratidão. 

Dando continuidade, gostaria de ressaltar em minhas memó-

rias reflexivas, o que me influenciou no ingresso da carreira no ma-

gistério, inicialmente primário e atualmente superior. Uma grande re-

ferência de educador brasileiro que com suas ideias e pensamentos 

revolucionários na Pedagogia, me encantou e proporcionou a conti-

nuar a acreditar no possível e na transformação. Seu nome é educador 

Paulo Freire. Minha relação com seu pensamento, bibliografias, suas 

teorias e métodos, seus conhecimentos e pesquisas e sua contribuição 



100 anos com Paulo Freire 

243 

 

a uma prática escolar dotada de significados e valias foi à base que me 

incentivou a continuar meus estudos e a atuar na docência. Paulo 

Freire teve um grande significado para minha trajetória escolar, aca-

dêmica e profissional. Quando estudante de Pedagogia na Universi-

dade Estadual do Ceará (UECE). Porém, só fui apresentado à leitura 

do mesmo em um seminário em 1995, quando cursava o ensino nor-

mal pedagógico de nível médio para professor primário no Colégio 

Estadual Joaquim Magalhães em Itapipoca, Ceará. Fiquei maravi-

lhado com alguns de seus pensamentos citados pela professora pales-

trante. Onde ressalto um deles: “Ninguém educa ninguém, ninguém 

se educa sozinho, os homens se educam em comunhão entre si. ” Fi-

quei maravilhado nessa perspectiva socialista e ao mesmo tempo de 

humildade na relação de aprendizagem como bem colocou Freire 

nessa citação. Trazendo um pensamento de liberdade e ao mesmo 

tempo crítico do homem e mulher no contexto educacional. Aquele 

momento apesar de ter sido curto, serviu de alerta sobre o que eu iria 

fazer na busca da curiosidade por estudar mais sobre esse autor. Na 

época não tínhamos internet e nem material bibliográfico disponível 

em bibliotecas sobre ele. Fiz-me contente, apenas com essa palestra 

reflexiva de seu pensamento e biografia nesse encontro que já menci-

onei. 

 

ÚLTIMA TURMA 4º NORMAL PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

ESTADUAL JOAGUIM MAGALHÃES 

ITAPIPOCA-CEARÁ, 1998 
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Quando aprovado no vestibular em 1997 para o curso de Pe-

dagogia na Universidade Estadual do Ceará (UECE) da Faculdade 

de Educação de Itapipoca (FACEDI), não imaginava que ia encon-

trar vários professores conhecedores de Paulo Freire e que tinham já 

um conhecimento vasto a seu respeito, fiquei apaixonado. Em diálo-

gos e discussões com os mesmos, dia a dia ia sendo introduzido e 

incentivado a procurá-lo para leituras e pesquisas. Desde então, me 

tornei um eterno leitor Freiriano e disseminador de seu pensamento, 

ideias e práticas. Ao adentrar ao Curso de Pedagogia e na Universi-

dade já motivado e movido pelo desejo de conhecer cada vez mais 

Freire, me deparei com uma vasta literatura dentro da biblioteca do 

curso que já eram trabalhadas de forma interdisciplinar por professo-

res em suas diversas ementas de disciplinas. 

 

INGRESSO AO CURSO DE PEDAGOGIA UECE-FACEDI, 1997 
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TURMA DE CALOUROS, VESTIBULAR PEDAGOGIA - UECE-FACEDI, 1997 

 

BIBLIOTECA DA UECE – FACEDI, 1998 

Nesse contexto, fui construindo uma bagagem filosófica, pe-

dagógica e sociológica de Paulo Freire que seriam usadas mais na 

frente como futuro professor da rede municipal de ensino de Itapi-

poca, Ceará. Nessa perspectiva cronológica no ano 2000 passo a tra-

balhar com Educação de Jovens e adultos como professor municipal. 

Aqui tive a oportunidade de interagir teoria e prática no processo de 

alfabetização de adultos. Momento rico em meu crescimento profis-

sional. Passamos por formações e capacitações já na linha pedagógica 

freiriana e seu método de alfabetização e de palavras geradores e de 
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ensino, além de textos do livro Pedagogia do oprimido, onde foi co-

locado as dimensões da educação bancária, libertadora e problemati-

zadora na educação. Nessa formação recebi um exemplar que tenho 

até hoje, uma edição de bolso do livro Pedagogia da Autonomia lan-

çado em 1997. Época que ainda estudava Pedagogia e que nesse 

mesmo ano, recebi a notícia de sua partida para a dimensão espiritual 

e morada eterna. Momento de tristeza e comoção por saber de seu 

legado e de minha admiração pessoal por suas ideias e ensinamentos. 

 

COLETIVO DE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO NA ESCOLA  

MUNICIPAL ,GERALDO GOMES DE AZEVEDO, ITAPIPOCA-CEARA, 1995 

Paulo Freire foi aos poucos sendo minha referência pedagógica 

e crítica que ia solidificando a minha trajetória acadêmica e profissi-

onal. Ainda dessa memória pessoal e coletiva fui fundamentado e la-

pidado no pensamento freiriano por toda minha formação dentro do 

curso de Pedagogia, onde nunca mais parei de estudá-lo, pesquisar 

sobre suas obras e sobre o que produziram sobre ele. Como estudante 

fui participativo, militante e dialoguei com os movimentos dentro da 

universidade e fora dela. Não fui doutrinado e muito menos fui dou-

trinador por conhecer seus pensamentos e obras. Muito pelo contrá-

rio, Freire contribuiu com um pensamento para o debate, pois o 

mesmo denunciou as desigualdades sociais, criticou os currículos en-

gessados e elitistas que legitimavam a burguesia dominante detentora 
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de um saber que só servisse a elas, defendeu uma educação popular, 

uma escola cidadã de oportunidades para os menos favorecidos e 

marginalizados, oprimidos e sofredores vítimas de um sistema da 

opressão. Paulo Freire debateu o debate de uma educação libertadora 

das amarras e correntes da opressão. Procurou emancipar e descolo-

nizar as pessoas através do processo educativo e formativo. Fez uma 

solidariedade com as pessoas e defendia o desenvolvimento pela in-

clusão e igualdade de oportunidades tendo a educação como bandeira 

de luta e de movimento e como processo transformador e humaniza-

dor do cidadão. 

 

CAPACITAÇÃO DE GESTORES E PROFESSRES DE EJA, 

 FORTALEZA-CEARÁ, 2000 

 

Professores Fundadores Do Ceja Municipal,  

Itapipoca-Ceará, (1999/2000) 
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Portanto, foi nesse contexto que fui apresentado a Paulo 

Freire. Enquanto estudante, militante e posterior como professor do 

município, atuando na área de alfabetização de adultos, praticando o 

que aprendia na Faculdade e refletindo isso na minha prática pedagó-

gica de sala de aula. Confrontando as ideias com a prática. Vivenci-

ando seu método no debate e círculos de aprendizagem em sala de 

aula. Na leitura de textos de suas obras de referência, socializando os 

mesmos no dia a dia.  

 

FORMAÇÃO DE COORDENADORES PARA AS DIRETRIZES 

OPERACIONAIS E NORMATIVAS NA EJA – TELECURSO 2000, PASSARÉ, 

FORTALEZA-CEARÁ, 2000 

Assim nesse contexto, fui sendo seu discípulo. Em todos os 

níveis de ensino onde passava ia influenciando suas práxis a minhas 

vivências e a dos outros. Em momentos de docência com crianças, 

adolescentes ou adultos e em outros momentos como gestor pedagó-

gico em secretaria de educação e atualmente em gestão de escola pú-

blica e como professor universitário. O legado de Paulo Freire se con-

solidou as nossas vivências e hoje não pode ser vista como algo opci-

onal na educação. O pensamento de Freire é validado e forjado no 

embate e na luta e faz parte do modo de fazer e acontecer da educação 

em uma escola democrática, transformadora e verdadeiramente po-

pular. Não dá para dizer se gosto ou não gosto de Paulo Freire. Con-

sidero o mesmo como obrigatório, sem impor, lógico a formação de 

professores. Concepções pedagógicas intrinsecamente viáveis a um 

ensino significativo, contextualizado e real. 
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AULA DE CAMPO, TURMA DE EJA DO CEJA MUNICIPAL,  

ITAPIPOCA-CE, 2000 

Portanto, falar de Paulo Freire me remete sempre a essas 

boas memórias. Minha trajetória estudantil e minha atuação profissi-

onal como professor municipal e na docência superior atualmente. 

A contribuição de Freire a minha prática e a minha formação 

se consolida com uma realidade atual de minha atuação profissional. 

Seu pensamento e obras e suas temáticas propostas, me deixam muito 

feliz. Não por achar a tentativa de esgotá-lo, porém pelo sentido pro-

vocador e reflexivo com que os mesmo nos proporcionaram dialogar 

com a ajuda de renomados professores e intelectuais com propriedade 

em provocar o assunto dentro da universidade. Fazendo, portanto in-

terconexões com a teoria e a prática, levando ao encontro de nossa 

realidade profissional docente ou não.  
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PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA, UECE-FACEDI, 2000 

Terminando essa primeira parte de como me tornei e me fiz 

professor, seja da educação básica e superior, influenciado por Paulo 

Freire, ressalto agora meu itinerário formativo de minha trajetória 

profissional como docente, principalmente como professor da Uni-

versidade Estadual do Ceará (UECE), inicialmente no NECAD em 

curso de formação de professores e depois no setor Educação popular, 

Movimentos sociais e ecologia, que venho desenvolvendo atividade 

de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Pedagogia de Paulo Freire 

e Educação de Jovens e Adultos, sempre na relação teoria e prática 

de ensino e em grupos de estudo como Movimento em Educação Po-

pular e Formação de professores em Educação de Jovens e Adultos 

(MOPROEJA: UECE-FACEDI). 

 

PROFESSORES NECAD, UECE, ITAPIPOCA-CEARA, 2003 
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Ainda nessa perspectiva Freiriana, relato, portanto, agora 

uma segunda etapa de reflexão de memoriais e memórias reflexivas 

que é minha experiência profissional atual, procurando responder as 

seguintes perguntas: Como construí minha identidade como docente 

do ensino superior na linha Freiriano? Como me tornei professor (a) 

da UECE? Como situo minha prática docente em relação aos mode-

los de ensino existentes na universidade brasileira? Que aspectos abor-

dados no processo de formação docente (planejamento, metodolo-

gias, avaliação etc.) são mais significativos para a minha atuação pro-

fissional? Por quê? Que sentimentos, intuições e percepções tenho em 

mim? 

 

 

INGRESSO NA UECE –FACEDI COMO PROFESSOR NO CURSO  

DE PEDAGOGIA, 2012 

Partindo desse contexto, exerço à docência no ensino supe-

rior como professor substituto do curso de Pedagogia da UECE desde 

2012, Universidade que conclui meu curso de graduação. Estou nessa 

experiência há quase oito anos ministrando aulas no curso de Peda-
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gogia. Minha lotação inicial foi para o setor de ensino teorias da edu-

cação e prática de ensino, no qual ministrei aulas de Didática. Nesse 

contexto tive a oportunidade de trabalhar o livro a escola cidadã de 

Gadotti, aprofundando o debate que hora é resgatado no contexto de 

uma escola transformadora e ao mesmo tempo de crises, falar sobre 

planejamento, metodologias na ensinagem e avaliação em espaços 

democráticos de aprendizagem. Foram debates interessantes e funda-

mentais a retomada das ideias freirianas nessa disciplina de didática. 

Outro conteúdo debatido pelos alunos foi a proposta de educação a 

partir do livro pedagogia do oprimido. Foram realizadas mesas re-

dondas em círculos de culturas em sala de aula debatendo as duas 

concepções metodológicas de aulas: a educação bancária e a educa-

ção libertadora ou transformadora. Fizemos um contraponto e cons-

truímos propostas viáveis de ensino nas relações do trabalho pedagó-

gico e didático entre professor e aluno no processo de ensino e apren-

dizagem, ressaltando e criticando a educação bancária como tradici-

onal e conservadora de práticas passivas e não interativas e outra pro-

posta de educação ativa, participativa e crítica dos alunos perante a 

realidade do ensino e do professor. E por fim, como amante de Paulo 

Freire, como terceiro conteúdo ressaltamos as tendências pedagógicas 

nas ideias educacionais brasileira. Assim destacamos a pedagogia 

progressista de Freire nas tendências libertadora e libertária na didá-

tica e história da educação e da pedagogia crítica. Mostramos um pa-

ralelo entre elas e as pedagogias liberais entre as quais está a tradicio-

nal, criticada por Freira na educação bancária. Essas experiências na 

docência superior vieram amadurecer minhas reflexões freiriana e mi-

nha trajetória profissional e prática educativa. 

Prática que desenvolvi também como tutor presencial, no 

curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), no for-

mato EAD, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Itapipoca, 

Ceará, quando trabalhou se a pedagogia dialógica e da autonomia no 

uso de tecnologias digitais nas aulas à distância. 
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TUTORES PRESENCIAIS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, 

 ITAPIPOCA, CE, 2017 

Hoje, desenvolvo atividades profissionais na UECE, lotado, 

após outra seleção, no setor de ensino: movimentos sociais, educação 

popular e ecologia. Foi exatamente aqui que encontrei oásis para tra-

balhar com Paulo Freire e EJA. Ministro essa disciplina, onde reali-

zamos debates e mesas redondas ricas e fundamentais nos dias atuais. 

Onde estamos bombardeados pela mídia de ameaças políticas de ex-

purgar ou exilar novamente Paulo Freira da Educação Brasileira. 

 

ACADÊMICOS DA DISCIPLINA PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE,  

UECE-FACEDI, 2018 
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Fazemos um trabalho constante de expandir os conhecimen-

tos e pensamento de Paulo Freire, socializar suas obras nas redes so-

ciais e divulgar seu trabalho, que foi um marco referencial da educa-

ção no Brasil. 

Portanto, finalizo essas considerações reflexivas fazendo es-

sas conexões de minha experiência profissional docente, a partir do 

mentor Paulo Freire que influenciou toda minha trajetória acadêmica 

e de docente. E ressalto a rica oportunidade que esse memorial refle-

xivo, proporcionou a nossa prática docente do refazer e do reinventar 

docente nessa época de pandemia e de ensino não presencial pelo pro-

cesso de ensinagem e reflexões acerca das metodologias e planeja-

mento de ensino. Nessa minha trajetória tenho como modelo o diá-

logo reflexivo e interativo entre professor e aluno em minhas práticas. 

Com essa rica aprendizagem que vivenciei e construí através dessa 

trajetória de vida, tendo como pano de fundo a grande figura e refe-

rência, Paulo Freire as minhas práticas docentes e sua bandeira de 

luta que é a educação cidadã com sua escola ou universidade que pre-

cisa ser libertadora e transformadora da realidade, democrática e par-

ticipativa, descolonizadora e emancipadora, onde devemos unir o 

educar com o conviver, transformar, com criatividade, alegria e espe-

rança, com participação e diálogo além de dá sentido e vida para to-

dos os envolvidos nesse processo. Portanto, finalizo, parafraseando o 

mestre Paulo Freire: “educar é impregnar de sentido o que fazemos a 

cada instante”. Assim falar da minha experiência enquanto acadê-

mico e docente superior, principalmente de formação de professores 

é entender o poder de ser um eterno aprendiz da vida e da nossa pro-

fissionalidade docente. 
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ATUAÇÃO COMO GESTOR ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 

ITAPIPOCA - CEARÁ, 2019 

E assim, destaca muito bem nosso educador Paulo Freire, “É 

necessário saber o que fomos, o que somos para saber o que seremos, 

mas para tal é necessário ainda, sabermos dá a devida importância a 

nossa história, a nossa vida”. (FREIRE,1997). 
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PAULO FREIRE (1921-2021), PRESENTE 

“Na vida, não vale tanto o  

que temos, nem tanto importa o que somos.  

Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima tudo,  

importa o que fazemos de nós.” 

(Chico Xavier) 
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ALGUNS IMAGINÁRIOS PARA PENSAR A EDUCAÇÃO 

EM TEMPOS DE CRISE E EM TERMOS DE ESPERANÇA93 

 
César Ferreira da Silva94 

Carlos Rodrigues Brandão95 

 

Introdução 

Jacques Attali é um economista francês. Em 1998 ele publi-

cou na França um estranho livro com este nome: Dicionário do Sé-

culo XXI. Na verdade, um dicionário futurólogo, pois tomando ver-

betes dentre as principais palavras vindas não apenas da economia, 
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ele pretende predizer o que deverá acontecer com cada realidade am-

biental ou social tornada em verbete em seu livro, dentro de não mui-

tos anos. 

Eis o que ele escreve no verbete: Educação. 

Se os direitos do mercado se instalarem nela, vai tornar-se uma 

“indústria do espetáculo” como outra qualquer, submetida como 

as demais às leis do lucro. Deixará de ser o principal crisol onde 

se modela a identidade de cada nação. 

... 

Para controlar esses custos, certos países reduzirão a quantidade 

da educação disponível mediante drástica seleção dos alunos ma-

triculados nos diferentes níveis de ensino ou a redução dos salá-

rios dos professores. Esta evolução começará com um relativo 

descrédito dos professores aos olhos dos alunos capazes de se de-

frontar com um outro saber disponível nos meios de comunica-

ção. 

... 

A educação evoluirá para um sistema em dois níveis: um ensino 

primário fornecendo um saber mínimo em nome do Estado; um 

ensino superior privado tendo como fornecedor colégios de se-

gundo grau incumbidos de enviar-lhe uma parte de seus estudan-

tes, selecionados nos meios mais bem preparados – intelectual e 

financeiramente – para financiar estudos longos para seus filhos. 

... 

Novas categorias de professores surgirão no ensino primário e no 

superior: os matrizeiros (fabricantes de softwares de entreteni-

mentos e de currículos), os orientadores (que orientam os alunos 

e sancionam seus esforços com um diploma) e os tutores (que aju-

dam a utilizar os softwares, controlam e assistem (Attali, 1998, p. 

147-149). 

 

Este cenário entre pitoresco e tenebroso já não faz tanto parte 

do futuro, quando o livro foi escrito nos anos finais do século XX. 

Afinal já estamos no século XXI.  

E, mais ainda. É provável que Jacques Attali tenha lido al-

guns documentos editados poucos anos antes de seu livro. Podemos 

lembrar que também no final do século e do milênio a UNESCO pu-
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blicou um relatório sobre “a situação da educação no mundo”, acom-

panhado de princípios e sugestões destinados a “uma educação do 

terceiro milênio”. Em português o “Relatório Delors” tomou este 

nome: Educação um tesouro a descobrir (Delors, 2010), seguido de 

um longo “subtítulo”. Por imperfeito e incompleto que o “relatório” 

possa ser, ele reforça a educação como um direito humano inegável, 

ele sugere uma boa “educação ao longo de toda a vida”; ele propõe 

uma escola e um ensino fundado nos “quatro pilares do aprender”: 

aprender a fazer; aprender a saber; aprender a conviver; aprender a 

ser. 

Em direção oposta, na mesma ocasião o banco mundial lan-

çou um “Informe sobre a educação no Mundo”. À diferença do rela-

tório Delors, que defende a educação como um direito humano e sub-

mete o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento também hu-

mano, o “informe” (infame) do banco mundial sutilmente propõe 

uma educação como investimento econômico (na dupla direção do 

termo) e submete o desenvolvimento humano ao econômico. A des-

gastada fórmula: “façamos o desenvolvimento econômico (e capita-

lista) e tudo o mais se fará como decorrência”.  E o que mais nos deve 

preocupar é o fato de que agora, no começo do século XXI tanto o 

banco mundial quanto o FMI e outras agências internacionais do sis-

tema mundo controlam cada vez mais a própria ONU e, por deriva-

ção, a UNESCO. 

Mas há mais. Espanta que poucas pessoas vinculadas à edu-

cação tenham sabido que também no final do século XX a Organiza-

ção Mundial do Comércio – OMC – a ONU do mundo dos negócios, 

decretou, como decisão de uma assembleia final, que: educação, sa-

úde e previdência são mercadorias. E boa parte do que vemos por 

todo o mundo acontecer com a educação e nossas escolas deriva, en-

tre outros fatores de igual perversão, de tal decisão derivadas em linha 

direta dos poderes do capital.  

Quando em nossas leituras de “história da educação” vemos 

o pensamento a ação pedagógica inovadora e corajosa de educadores 

como Freire e Maturana, no entanto nem sempre nos damos conta de 

que é em favor de uma “outra educação” uma educação diferente dos 

modelos cristalizados uma educação para liberdade intelectual, entres 
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essas diferentes linguagens e propostas, todos e todas estão traba-

lhando, em última instância, em nome de uma educação de crianças 

e jovens mais centrada na “pessoa” do que na “pátria”.  Porém deve-

mos vê-la sobre a ótica de uma educação libertária que desconstrua o 

olhar de uma educação pautada na centralização somente na pessoa, 

e sim que vise o meio social através da qual essa pessoa vive e em sua 

pátria. 

O fator a que nem sempre estamos atentos é que em sua ori-

gem entre o século XVIII e, sobretudo, o século XIX, as primeiras 

escolas públicas foram criadas em nações europeias entre conflitos in-

ternos (lutas de classes, etc.) e guerras com outras nações. A Prússia, 

o país então mais militarista foi um pioneiro na implantação de uma 

rede pública de escolas.  

Ao lado dos desejados benefícios que uma rede de escolas 

públicas e gratuitas, destinadas “à gente do povo”, não esquecer que 

o ideário de tal educação era fortemente marcado por um fervor pa-

triótico e uma transposição decorrente de preceitos e princípios dos 

exércitos para as escolas. Tratava-se de tornar massas de imigrantes 

empobrecidos do campo para a cidade, não apenas “cidadãos letra-

dos” (rudimentarmente), mas pessoas prontas a “defender a pátria 

com a própria vida”. Governos fascistas estendem ao limite máximo 

uma falsa vocação da escola pública, e o regime nazista na Alemanha 

de Adolf Hitler talvez seja o seu caso extremo.  

Aqui mesmo na América latina as nossas ditaduras militares 

se apropriaram da escola pública e a obrigatoriedade da “educação 

moral e cívica” em todas as séries de nossa rede escolar em tempos de 

governos militares é apenas um exemplo do que vivemos entre 1964 

e 1985.  

Quando ainda no século XIX a escola pública e a revolução 

industrial se encontram a educação de estado sofre uma inevitável va-

riação. Ao lado da “formação patrioteira” uma educação pragmática 

é dirigida a capacitar com graus variáveis de formação homens e mu-

lheres, prontos para um novo “exército”, o das fábricas. 

Martínez (2009) pode nos ajudar a pensar que esta educação 

pragmático-militarizada que migrará para os Estados Unidos da 

América do Norte e também para toda a América Latina. Até hoje, 

em vários países do continente, os uniformes arcaicos e obrigatórios, 
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as formações escolares entre hinos nacionais e hasteamento de ban-

deiras, são mais do que apenas resquícios de uma educação que prega 

a paz universal na porta dos fundos e deixa entrar pela porta da frente 

o pragmatismo empresarial militar que mesmo quando já bastante ul-

trapassado e reduzido, é ainda bastante presente. 

No presente de Paulo Freire (1996) e Humberto Maturana 

(2000) buscar-se à uma nova possibilidade de se pensar a educação, o 

que pensamos, escrevemos e praticamos tem a ver com um desloca-

mento da vocação e do destinatário do trabalho de quem educa. Um 

deslocamento talvez mais ameaçado e distante hoje do que há cem 

anos, porem claramente vemos uma necessidade se sempre buscar no-

vos horizontes para ir além do modelo atual de educação proposta 

pelas autoridades governamentais, todavia pode-se ressaltar que a pri-

mazia desta pesquisa surge para se pensar a educação como agente de 

transformação social, descontruindo qualquer forma de possibilidade 

disciplinadora e opressora que podemos perceber no atual cenário so-

cial, econômico e político de nossas escolas, e que posteriormente re-

fletem opressoramente em nossos jovens, Freire e Maturana todavia 

acreditam sempre na educação como ferramenta de superação das de-

sigualdades sociais, nos mostrando que é preciso sempre olhar o ser 

humano como agente propagador de amor e desta forma através de 

muito trabalho e confiança no ser humano, poder construir uma soci-

edade regida pela dignidade e pela esperança. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Sociedade civil, poder de estado e mundo do mercado 

Se pudermos pensar hoje o “mundo social” em que vivemos, 

pensamos e nos educamos como um triângulo, podemos colocar em 

sua base o que chamamos de sociedade civil. Ou seja, simplesmente 

“nós”, as mulheres e homens sujeitos de cidadania. Aquelas e aqueles 

a quem Jean-Jacques Rousseau (1962) chamava de “o povo sobe-

rano”. Esta base em qualquer estado de direito de uma sociedade re-

gida por uma democracia real (e não apenas virtual, ou “de baixa in-

tensidade”, como Boaventura de Souza Santos (2002) gosta de cha-
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mar, é a única esfera (ou o único “lado do triângulo) de fato substan-

tiva, com um valor em si mesma com plenos e irredutíveis direitos de 

em si e para si mesma.  

E quando dizemos “o povo”, em um primeiro sentido, mais 

abrangente e mais social estamos falando de todas e todos nós, os se-

res humanos presentes em nossa individualidade e através de nossas 

coletividades, em uma formação social, um país, uma nação, uma 

humanidade. E em um sentido mais político e mais crítico, sobretudo 

em sociedades desiguais como a nossa, “o povo” são os homens e as 

mulheres camponesas que enfrentam o agronegócio e com o seu tra-

balho colocam na mesa a comida que comemos. São os homens cujas 

mãos edificaram o lugar onde estamos agora (e que raramente neles 

podem entrar, depois de prontos), são as mulheres que, quase invisí-

veis, chegaram aqui antes de nós e tornaram este lugar limpo e har-

monioso. 

Se num outro lado do triângulo colocarmos o poder de es-

tado, desenharemos no lado oposto algo irrelevante, ou mesmo ine-

xistente há quinhentos anos atrás, mas que desde a revolução indus-

trial, o advento da burguesia empresarial e a consolidação do sistema 

capitalista, separou-se do “lado da sociedade civil” e  constituiu-se 

não apenas como um dos polos de uma sociedade, mas como aquele 

que reclama ser, em lugar do “lugar do povo” o eixo de sustentação e 

sentido de toda uma sociedade, com os seus “três lados do triângulo”.  

Na sociedade plenamente democrática, justa, inclusiva, igua-

litária, participativa, solidária que aspiramos construir, a base, o fun-

damento e o polo de sentido e poder é o da sociedade civil. O territó-

rio do “povo soberano” de Rousseau, o lugar de vida do “povo” de 

quem fala Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido (1987). Somos nós 

quem constituímos (e destituímos) os representantes do poder de es-

tado. Eles nos servem e representam e, em nosso nome (e nunca no 

deles, pois eles só existem em nosso nome e a nosso serviço) estabe-

lecem os princípios, preceitos e políticas de gestão da polis a vida so-

cial e o bem comum. Em nosso nome e em nosso favor, eles definem 

os termos em que o eixo do mundo empresarial pode existir e pode 

exercer as suas funções.  

Ora, em sociedades absurdamente totalitárias, ocorre que o 

lado do poder de estado se substantiva absolutamente. Torna-se o 
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eixo do sentido e do poder e submete os outros dois polos, eixos ou 

domínio de uma sociedade. 

Mas há outra alternativa a do poder educacional, todavia não 

estamos vivenciando essa alternativa em sua totalidade aliás, falta 

muito para se tornar uma sociedade educativa de forma digna e que 

seja transparente com o cidadão, vivemos isso não apenas no Brasil 

de agora, mas em praticamente toda a América Latina e em uma 

imensa parte do nosso “Mundo de século XXI”. Ocorre que a tal 

ponto o capitalismo neoliberal se apossa em ritmo crescente e com 

poderes que abarcam todas as esferas da vida social, que ele tende a 

se constituir como o polo dominante. Ele, em seu nome e a serviço 

dos interesses do capital e dos senhores do mundo dos negócios su-

bordina o poder de estado e desloca a direção de seus serviços e po-

deres, o executivo, o legislativo e o judiciário da sociedade civil para 

o mundo dos negócios.  

Por sua própria iniciativa e a através das supostas “agências 

sociais” que criam e expandem, ou através da subserviência do poder 

de estado, do “governo legitimamente constituído através do voto de-

mocrático”, mas não legitimamente representante do povo soberano, 

os senhores do capital tornam, direta ou indiretamente, também os 

senhores da vida social. E a submetem e colonizam. O que com faci-

lidade explica os documentos envolvendo a educação, saídos de seus 

interesses entre o final do século XX e todos os momentos do presente 

século. O informe de Corragio (1996) sobre o do Banco Mundial, o 

de Thorstensen (2001) no Documento da Assembleia Geral da Orga-

nização Mundial do Comércio, e as recentes diretrizes como os direi-

tos do povo e das empresas, direitos de propriedades que valem mais 

que os da vida, e o deslocamento dos sistemas de sentido como da 

ciência e religião à escola e a educação que a cada temporada saem 

de nosso Ministério de Educação. 

Pois trata-se de promover três “entregas” de direitos do povo 

aos interesses da empresa. Primeira: deslocar de deveres do estado 

para com a sociedade civil a responsabilidade de criar, promover e 

manter instituições como as da educação, da saúde, da previdência 

social, e outras. Aquilo que vemos como o “sucateamento de nossas 

universidades” e o crescente favorecimento da “iniciativa particular” 

como a “privatização” de todas as esferas e domínios da educação.  
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Segunda: deslocar o próprio direito de “legislar e fazer valer 

a lei” cada vez mais do polo da sociedade civil para o do mundo em-

presarial, que se constitui como um novo e arbitrário “sujeito de di-

reitos” em todas as esferas. Tempos em que pouco a pouco os “direi-

tos da propriedade” passam a valer mais do que os “direitos da vida 

e da felicidade humanas”. 

Terceira: deslocar os sistemas de sentido (da ciência à reli-

gião) e suas agências de criação e partilha (como a educação e a es-

cola), da sociedade civil e da pessoa humana para o mundo empresa-

rial e suas agências de intervenção direta ou indireta sobre a vida so-

cial, em todas as suas esferas. É quando vemos tanto as pessoas em 

suas frenéticas buscas por poder de capital, construindo assim um 

novo foco neoliberal sobre o novo herói social “o empreendedor” al-

çarem as suas vozes cada vez mais perversas e ilusoriamente prome-

tedoras da felicidade e, no limite, do paraíso, como um “negócio a 

mais” em um mundo colonizado pelo capital. Um mundo também de 

mídias e de mensagens, que em nome do comércio, do mercado, do 

“empreendimento que gera valor e produz o lucro”, desqualificam sa-

beres, sentidos de vida, significados de mundo, sensibilidades, socia-

bilidades centrados na pessoa humana, na construção coletiva e soli-

dária da vida social, na partilha livre e criativa do saber, na esperança 

de que sejamos nós, as pessoas do “mundo da vida”, os autores e ato-

res de nossas vidas, destinos e sociedades. 

Estamos vivendo agora sob o peso de outra, perversa e bem 

disfarçada ditadura. Por toda a parte, e inclusive no âmbito da educa-

ção e da escola, dia a dia nos defrontamos com o que parecem ser 

novos e inquestionáveis “valores” e “preceitos” que parecem tornar 

obsoletas palavras como: pessoa, solidariedade, liberdade, emancipa-

ção, transformação, sociedade, história.  Em nosso atual momento 

social, autores e atores sociais responsáveis há milênios pela ação 

mais essencial na aventura humana estão se tornando abstratos ao 

novos olhares da sociedade capitalista, podemos perceber atualmente 

em nossas universidades o ensinar e o aprender se tornarem merca-

doria de consumo de massa, devido ao advento do capital, esses as-

pectos parecem depressa serem secundarizados por gestores da edu-

cação que ameaçam substituir diretores de escola, por palestrantes 
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profissionais em lugar de professores de vocação, por agentes de edu-

cação em lugar de educadores e por clientes em lugar de estudantes. 

Um mundo em que o novo herói que a empresa consagra e a mídia 

promove chama-se, como lembramos linhas acima: “o empreende-

dor”.  

 

Crer em nós, educadores, e agir em tempos de crise, com palavras 

e ações de insurgência e esperança 

É nesse cenário que com muita ousadia esperamos que seja 

uma sociedade mais justa e humana do que a apregoada pelo mundo 

dos negócios, queremos reiterar aqui de público aquilo que devemos 

sempre acreditar para que sigamos sempre certos no que devemos e 

podermos crer, assim poderemos concluir essa mensagem a todos vo-

cês. 

Em que creio? No que devemos crer? Na contracorrente da 

funcionalização e mercantilização do saber, devemos, mais do que 

nunca, crer que o ser humano pode fazer e criar com o seu conheci-

mento, começa a ser, em nossa era, algo compreendido como de um 

alcance inacabável e inimaginável. Se houver tempo de vida humana 

no planeta Terra por séculos e por milênios ainda, este alcance poderá 

tomar a direção de uma compreensão de profunda harmonia entre 

todas as coisas, pessoas e sociedades humanas incluídas e o todo de 

que elas são parte. Este seria o caminho da realização do saber como 

plena humanização e de consagração da experiência humana como 

uma fecunda e assumida partilha do mistério da vida.  

O que o ser humano pode fazer com o bom uso de seu co-

nhecimento é nada menos do que a construção do primado da com-

preensão, da solidariedade, da justiça, da igualdade e do seu desagua-

douro: a partilha felicidade entre todas as pessoas e todos os povos da 

Terra.  

Devemos crer nisto, porque é muito difícil ser educador sem 

acreditar profundamente neste valor da vida e da ação social em nome 

da felicidade humana e da plenitude da vida no Planeta Terra. Todo 

o saber gerador do mal que, após haver extinguido o direito humano 

à compreensão e à felicidade, pretenderá extinguir também as condi-

ções de reprodução da vida na Terra, precisa ter como contraparte 
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uma vocação da atividade da pesquisa e de uma educação que sejam 

o seu exato oposto.  

Assim, podemos pensar que a razão de ser da educação não 

é apenas o ato de capacitar instrumentalmente produtores humanos 

através da transferência de conhecimentos consagrados e em nome de 

habilidades aproveitáveis. Antes disto e para muito, além disto, ela é 

de forma experiência de ofertar às pessoas o direito de alcançarem a 

inteireza e a plenitude de seu ser e de sua vocação de criar-se a si mes-

mas e partilharem com outros a construção livre e responsável de seu 

próprio mundo social de vida cotidiana.  

Destinada a pessoas humanas no singular e no plural e, não, 

ao mercado de bens e de serviços, ou mesmo a um poder de Estado, 

a educação não é uma atividade provisória e antecipadamente calcu-

lável segundo princípios de uma utilidade instrumental. Uma utili-

dade instrumental cujo lugar de destino é apenas o trabalho produ-

tivo, principalmente quando o exercício deste trabalho serve ao poder 

e aos interesses do mundo dos negócios.  

A educação é uma experiência socialmente perene e pessoal-

mente permanente de ousar criar o novo e o renovador, no singular e 

no plural, em e entre cada um de seus sujeitos: pessoas e povos. Assim 

sendo, o seu sentido é mais o de recriar continuamente comunidades 

aprendentes geradoras de saberes e, de maneira crescente e sem limi-

tes, abertas ao diálogo e à intercomunicação. A educação não gera 

habilidades, ela cria criativas conectividades. E o que há de instru-

mental e utilitário nelas é apenas a sua dimensão mais elementar. Um 

alicerce, um chão sobre o qual se pisa ao andar, e acima do qual resta 

construir um “outro mundo possível”.  

Outrossim ao longo do texto podemos perceber que todos as-

pectos apresentados acima tem por intuito transparecer ao leitor mais 

uma mensagem do que uma teoria, sintetizando algumas ideias sim-

ples que ao nosso ver deveriam fundar uma educação humanista e, 

portanto, essencialmente emancipatória, doravante avancemo-nos e 

aprofundemo-nos na discussão. 

1. A finalidade da educação é o desenvolvimento hu-

mano e, não, o desenvolvimento econômico. A pessoa humana e não 

o mercado de trabalho do mundo dos negócios é o seu destinatário, a 

razão de seu exercício. 
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2. Assim como o ser humano não se destina a coisa al-

guma, além da partilha da felicidade de pessoas livres e solidárias, 

assim também a educação da pessoa humana não está destinada a 

nada, além de sua própria realização na formação de tais pessoas. 

Não se educa para o trabalho, para o estado, para o mercado ou 

mesmo para a vida. Educa-se para criar perenemente pessoas destina-

das à aventura do saber. O saber e a criação (nunca a sua acumulação 

instrumental, como informação) pessoal e dialógica do saber através 

da partilha de sentimentos e saberes, sentidos e significados, é a razão 

de ser da própria educação. 

3. Mas não há na proposta antecedente nenhum valor 

puramente iluminista. Se o destino da educação é a procura e a reali-

zação permanente e crescente do saber como exercício crítico e cons-

ciente da pessoa educanda e jamais educada (pois este processo é por 

toda a vida), o destino do saber consciente e da pessoa educanda é o 

diálogo. É a ampliação do interminável diálogo consigo mesma, com 

os seus outros e com o seu mundo de vida.  

4. A educação existiu e segue existindo sempre em um 

mundo de escolhas culturais de teor político. Ela deve voltar-se a ser 

um instrumento da criação e consolidação de culturas políticas de 

construção (bem mais do que de colonização) do presente e do futuro. 

Viver um absoluto agora, em sua plenitude, e ser educado para saber 

viver a cada momento a felicidade do agora compartido. Mas sentir-

se corresponsável pela construção de um mundo de futuro cada vez 

também mais capaz de abraçar todas as pessoas e todos os povos em 

uma vida de felicidade. 

5. Assim, todo o projeto de uma educação emancipa-

tória é a possibilidade de que os seus sujeitos educandos (entre os que 

aprendem-ensinando e os que ensinam-aprendendo) é a formação de 

pessoas destinadas a se engajarem em frentes de luta social em nome 

da justiça, da solidariedade, da liberdade, da inclusão e, em suma, do 

direito universal de partilha da felicidade entre todas as pessoas e po-

vos da Terra. 

6.  Diante dos novos horizontes abertos pelos novos olhares 

e pelos paradigmas emergentes em todos os campos da experiência 

humana com o saber e ao criar símbolos, sentidos e saberes, a educa-
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ção emancipatória deve abrir-se a todas as possibilidades e alternati-

vas de novas e fecundas integrações de conhecimentos provenientes 

não apenas do campo da ciência. Já é tempo de re-encantarmos a edu-

cação, de poetizarmos a escola e de espiritualizarmos o ensino. 

 

7. Chegamos entre acertos e tropeços ao ponto em que 

estamos no processo cultural de hominização, por causa de dois prin-

cípios fundadores de nossas relações conosco mesmos e com os nos-

sos outros. Eles estão fundados na emoção, tomada aqui como orde-

nadora das ações humanas, para tanto podemos perceber dois aspec-

tos importantes sendo eles a confiança e o amor. Convivemos porque 

confiamos no outro, confiamos porque o sentimento da essência do 

ser e do viver humano é o amor. É tempo de educação redescobrir a 

emoção como o ingrediente humano fundador da própria racionali-

dade, descobrindo no mesmo movimento o amor e a confiança como 

pressupostos de toda a pedagogia solidariamente emancipatória96. 

8. Devemos ousar pensar e praticar uma educação para 

um projeto vida e para a realização de culturas de paz e de partilha 

amorosa da vida e da felicidade, dirigida a uma nova postura humana 

diante da vida. Precisamos urgentemente redescobrir os caminhos da 

simplicidade do existir. De um espírito de quase pobreza como esco-

lha de muitos, para que todos possam viver dignamente.  

Se o mundo dos negócios tem demonstrado uma tão persis-

tente e aperfeiçoada capacidade de criar e impor as regras de lógica e 

ética  do mundo dos negócios como sendo as do “único mundo viá-

vel”,  quando saberemos aos poucos aprender a opor a ele os princí-

pios de uma  ética política solidária e amorosa destinada a sonhar e a 

tornar real “um outro mundo possível,  a começar pela prática dos 

nossos gestos de vida cotidiana, até quando elas se transformarem nos 

próprios fundamentos da estrutura relacional de nossas interações? 

Isto é: de nossas vidas. 

                                                           
96 A ideia de confiança como um suposto básico das relações sociais é presente nos 
trabalhos de Anthony Giddens sobre Modernidade e Identidade (Giddens, 2002). A 
presença do amor como a emoção criadora da experiência humana é uma tônica dos 
escritos de Humberto Maturana. Está presente no apêndice” do livro: Formação hu-
mana e capacitação (Maturana, H.; Rezepka, S. N., 2000), escrito junto com a educa-
dora chilena, Sima Nisis de Rezepka.    
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Miguel Arroyo lembra estas ideias na seguinte explanação: 

 

A escola vai deixando de ser vista como uma dádiva da política 

clientelística e vai sendo exigida como um direito. Vai se dando 

um processo de reeducação da velha cultura política, vai mu-

dando a velha autoimagem que os próprios setores populares car-

regavam como clientes agraciados pelos políticos e governantes. 

Nessa reeducação da cultura política tem tido um papel pedagó-

gico relevante os movimentos sociais, tão diversos e persistentes 

na América Latina (Arroyo, 2003, p. 30). 

Os movimentos sociais são protagonistas de uma grande mu-

dança no pensamento social contemporâneo, esses mesmos movi-

mentos que se estendem desde a América Latina a outros cantos con-

tinentais, mostram-nos que não estamos sozinhos, pois representam-

nos de forma límpida e verídica de acordo com a ideologia individual 

e coletiva na qual acreditamos, não obstante assim como Arroyo nos 

mostra a escola vai se tornando direito de todos através da reeducação 

das culturas, politicas desenvolvendo assim um papel pedagógico de 

suma importância para o crescimento intelectual e emancipatório da 

sociedade. 

De um horizonte incerto, a uma pedagogia da liberdade e da es-

perança 

Em tempos de dificuldades sociais  na qual estamos atraves-

sando em nosso horizonte educacional, não podemos esquecer que 

existe um vasto número de representantes que lutaram e ainda lutam 

e acima de tudo acreditam em um mundo melhor através do hori-

zonte transformador da educação, a educação tem o poder de mudar 

o meio social em que vivemos, no entanto necessitamos diretamente 

de apoio das autoridades  governamentais e das  políticas públicas,  

estas por muitas vezes não investem e repassam as verbas em sua to-

talidade que o povo tem direito, o repasse de recursos de forma defi-

citária a quem mais precisa que é a classe popular, ou seja, o povo, 

este que é  o alicerce da sociedade civil e da presente cultura na qual 

estamos vivendo. 

Um atributo que é imprescindível para a conscientização de 

uma prática libertadora para a população é o que Freire (1987, p.12) 
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chama de “consciência crítica”, para esta perspectiva sempre há o 

“medo da liberdade” que também refere-se como o “perigo da cons-

cientização” para algumas pessoas que se intitulam soberanas devido 

ao status político e financeiro em que exercem, a grande questão há 

elas é se conscientizar o povo, eles poderão se rebelar contra a elite, o 

desenvolvimento da consciência crítica que Freire então nos apre-

senta é a possibilidade de romper com essas fronteiras ideológicas, 

levando o povo a pensar por si só, assim Freire, (1987, p.12) mostra-

nos que “A consciência crítica (dizem...) é anárquica.” Ao que outros 

acrescentam: “Não poderá a consciência crítica conduzir à desor-

dem”? Há, contudo, os que também dizem: “Por que negar? Eu temia 

a liberdade. Já não a temo”. Vemos claramente neste trecho Freire nos 

apresentando o medo que as pessoas ditas no poder tem sob a consci-

entização crítica da classe popular, podemos coloca-las nesse sentido 

como sendo os opressores. 

Em nossa contemporaneidade os opressores por deterem 

muitas vezes um poder de capital maior que os oprimidos, desenvol-

vem um poder massivo de alienação sobre a classe oprimida podendo 

desenvolver nos oprimidos desejos para se tornarem próximos a ima-

gem dos opressores, Freire mostra-nos melhor nessa colocação.  

 

[...] experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atra-

ção pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. Participar destes 

padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação que-

rem, a todo custo, parecer com o opressor. Imitá-lo. Segui-lo. Isto 

se verifica, sobretudo, nos oprimidos de “classe média”, cujo an-

seio é serem iguais ao “homem ilustre” da chamada classe “supe-

rior” (Freire, 1987, p. 28).  

Os oprimidos antes de se libertarem através da consciência 

crítica podem desenvolver esse desejo de serem parecidos aos 

opressores, contudo trazem consigo, um outro ponto norteador 

desta problemática que é o capital na perspectiva neoliberal na 

educação, assim como já vimos em momentos iniciais do texto 

voltemos a fazer referência ao Banco Mundial (1996) no qual tra-

balha realizando avaliações nos países desenvolvidos e subdesen-

volvidos, avalia o processo educacional tendo como base o sucesso 

e o aproveitamento dos países desenvolvidos, assim afirmando a 
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política neoliberal, usaremos para melhor elucidação somente 

para este contexto do texto o Professor e Educador Gentilli que 

nos apresentará diálogos para com as políticas educacionais, desta 

forma a título de complementação teórica para podermos confir-

mar as proposições anteriores, na seguinte analise. 

As políticas educacionais implementadas pelas administrações 

neoliberais permitem reconhecer uma série de regularidades que, 

para além das especificidades locais, caracterizam e unificam as 

estratégias de reforma escolar, levadas a cabo por esses governos. 

Poderíamos dizer que existe um consenso estratégico entre políti-

cos, tecnocratas e intelectuais conservadores sobre como e com 

que receitas enfrentarem a crise educacional. Obviamente, tal 

consenso decorre da formulação de um diagnóstico comum (a 

partir do qual é possível explicar e descrever os motivos que origi-

nam a crise) e, ao mesmo tempo, de uma identificação também 

comum sobre os supostos responsáveis por essa crise. A experiên-

cia internacional parece indicar a existência de um Consenso de 

Washington, também no plano das políticas de reforma educaci-

onal. Na construção desse consenso desempenham um papel cen-

tral as agências internacionais, em especial o Banco Mundial e, 

mais recentemente, uma série de intelectuais transnacionalizados 

(os experts) que, assumindo um papel pretensamente evangeliza-

dor, percorrem o mundo vendendo seus papers pré-fabricados a 

quem mais lhes oferecer (Gentili, 1996, p. 24). 

Quando nos deparamos com as proposições educacionais 

que Gentili nos apresentou, podemos perceber que, todavia os educa-

dores deixam de serem os detentores de sua autonomia intelectual e 

simplesmente aceitam o que o autor denominou de pré-fabricados, e 

os reproduzem quase sempre sem questionamentos com seus alunos 

em escolas ou mesmo nas universidades. 

 Tomando de volta o contexto educacional, as proposições 

citadas acima, na visão de Freire a ideia de pré-fabricados pode ad-

quirir características extremamente opressoras que no entanto mais 

adiante em sua obra, Freire propõe mudanças, rompendo com para-

digmas até então cristalizados no contexto educacional vigente, e 

mais tarde desenvolvendo uma nova proposição teórica que ele deno-

mina de Pedagogia da Autonomia (1996).  

Outro ponto que é importante explanar é o fato de que Freire 

não esconde seu ponto de vista político, visto que  na maioria das 

vezes outros educadores o fazem através da neutralidade nas relações 
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cotidianas, Freire neste sentido surge como uma figura militante rom-

pendo com todos os paradigmas institucionalizados do sistema até 

então vigente, acredita também que se o professor assume essa posi-

ção de neutralidade é como se ele estivesse desrespeitando o aluno, 

outrossim, esta escolha é o que definirá se o professor será um educa-

dor oprimido ou opressor. Na obra Pedagogia da Autonomia (1996) 

Freire elucida muito bem no seguinte dizer: 

Primordialmente, minha posição tem de ser a de respeito à pessoa 

que queira mudar ou que recuse mudar. Não posso negar-lhe ou 

esconder-lhe minha postura, mas não posso desconhecer o seu di-

reito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos alunos não 

tenho por que me omitir, por que ocultar a minha opção política, 

assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a omissão do 

professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor ma-

neira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de quem 

testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de de-

cidir e estimular a assunção deste direito por parte dos educandos 

(Freire, 1996, p. 28).  

Freire, na perspectiva de sua pedagogia da autonomia, acre-

dita que as pessoas devem ter livre escolha para decidirem, como pen-

sar, como agir, podendo assim se tornarem livres para com sua inte-

lectualidade e consciência política, serem autônomos para livres po-

derem escolher seus caminhos, porem a prática educativa de uma pe-

dagogia da liberdade e da autonomia, dificilmente será aceita pela 

elite econômica que é detentora de um maior poder de capital, pois 

esta prática promove a conscientização do povo sobre seu lugar no 

mundo e estar no mundo proporciona uma abertura para novas reali-

dades práticas. 

Vejamos alguns conceitos que são primordiais e referenciais 

teóricos importantes para pedagogia e obra de Freire, neste sentido 

temos conceitos como o de democracia, participação popular, educa-

ção popular, consciência crítica, liberdade, criticidade, emancipação 

intelectual, dentre outros mais, estes conceitos fazem parte do pensa-

mento político e pedagógico que Paulo Freire, tenta difundir em sua 

vasta obra. Freire é um educador que acredita acima de tudo nas po-

tencialidades que as pessoas têm independente da classe social que 

elas estejam isso faz dele um pensador único, mesmo com o passar de 

tantos anos seus pensamentos ainda são tão atuais, quanto verídicos. 
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Em tempos de crise em nosso atual momento social, brasilei-

ros e mesmo cidadãos da América Latina em geral, estão vivenciando 

momentos de crises em seus horizontes educacionais, porem temos 

sempre que vislumbrar também tempos de esperança, e o mais impor-

tante termos esperança, mesmo que estejamos passando por tempos 

sombrios para com a educação no atual governo, acreditamos tam-

bém que, no entanto podemos vislumbrar a seguinte reflexão mesmo 

que meio utópica e um tanto impetuosa: Se demasiado podemos ser 

perante aos olhos da sociedade contemporânea, a partir da intelectu-

alidade em que exercemos, acreditamos que a posteriori dessas inqui-

etações e interlocuções, as mesmas não subscrevem o desejo que po-

demos almejar perante o prelúdio de uma sociedade educacional con-

creta e correta, mesmo que este desejo seja utópico nas atuais conjun-

turas cotidianas, percebemos que o vislumbre de educadores, profes-

sores, por uma sociedade justa e emancipada é o mecanismo propul-

sor que transcende todas as atitudes errôneas que vemos nessa socie-

dade dita pós-moderna, desta forma  podemos conseguir ainda acre-

ditar que a única forma de se vencer, essa problemática social se faz 

em um único termo, palavra, e desejo que é o avanço e investimento 

na “Educação”. Estes são alguns imaginários para pensarmos a edu-

cação em tempos de crise e em termos de liberdade e esperança. 

 

Aproximações entre conceitos e o amor/amorosidade em Humberto Matu-

rana e a pedagogia libertadora e da autonomia em Paulo Freire 

Continuando e aprofundando ainda mais nosso pensamento 

por alguns imaginários dentro da perspectiva educacional e em nosso 

atual momento de crise social, claro está que não podemos deixar de 

acreditar em pensamentos em termos de esperança, liberdade e de au-

tonomia, acreditamos que seja de muito bom gosto, apropriarmo-nos 

das reflexões de “Humberto Maturana” (2002) e do pensador que já 

trabalhamos bastante em momentos anteriores deste texto, “Paulo 

Freire” (1987), e procurarmos aproximar alguns conceitos e reflexões 

dialogando-os em uma perspectiva de uma educação universal e para 

todos que ultrapasse e rompa as fronteiras entre países e povos. Pois 

bem aprofundemos as reflexões de cada autor e as coloquemos em 

diálogo. O conceito de “educação” em Maturana traz-nos reflexões 

da seguinte forma. 
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A educação como sistema educacional configura um mundo, e os 

educandos confirmam em seu viver, o mundo que viveram em sua 

educação. Os educadores, por sua vez, confirmam o mundo que 

viveram ao ser educados no educar. A educação é um processo 

contínuo que dura toda a vida, e que faz da comunidade onde 

vivemos um mundo espontaneamente conservador, ao qual o 

educar se refere. Isso não significa, é claro, que o mundo do edu-

car não mude, mas sim que a educação, como sistema de forma-

ção da criança e do adulto, tem efeitos de longa duração que não 

mudam facilmente (Maturana, 2002, p. 29).  

A perspectiva da educação em Maturana mostra-nos uma vi-

são bem abrangente nos efeitos de longa duração na vida de cada in-

divíduo social, mostrando-nos que sua aprendizagem é continua e 

não se altera tão facilmente e pode durar a vida toda, para Freire, no 

entanto a educação é entendida através de uma forma de mudança, 

transformação, libertação e autonomia, vejamos a fala de Freire 

(1987, p.36), “Deve ser uma força de mudança e de libertação, nem 

alienada e nem alienante. É uma relação entre educando, educador e 

o mundo que se dá na interação entre prática e teoria. “Educação para 

o homem-sujeito” não podemos deixar de notar que tanto a educação 

em Freire quanto em Maturana são expoentes singulares para cada 

teórico e que formam e buscam abarcar a sociedade em sua totalidade 

como perspectivas de transformação social e política, acreditando que 

ela configura o mundo entre os educadores e educandos mesmo que 

eles tenham suas singularidades. 

Avencemo-nos nas aproximações dos conceitos agora dialo-

gando o conceito de “autonomia”, para Freire (1996, p.41) ela é vista 

como: “A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é pro-

cesso, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que 

uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experi-

ências respeitosas da liberdade” Freire enfatiza neste trecho que o 

amadurecimento é um processo de vir a ser, porem esse processo 

ocorre no tempo de cada indivíduo de acordo com suas potencialida-

des, as experiências estimuladoras são carro chefe para tornar o indi-

víduo do vir a ser em agente de sua prática libertadora.  

Já em Maturana (2002) a autonomia é apresentada em uma 
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perspectiva um pouco diferente, vejamos: Sua concepção de autono-

mia do ser vivo é a “autopoiese97”.  Maturana pensa o conhecimento 

a partir da autopoiese e entende cada ser como sistema fechado, auto 

organizado e auto organizável. Para o autor, isso só é possível porque 

cada ser é em relação. O que determina, em última análise, a organi-

zação do ser vivo é sua própria autopoiese. De acordo com Todaro e 

Boccia (2014, p.175) o que desencadeia é a relação que se estabelece 

entre vivo, meio-vivo. O organismo se autogera, mas só o faz na rela-

ção com outros organismos. Vejamos que mesmo que pareçam dis-

tintos a possível aproximação entre o conceito sob a ótica de cada 

autor fica nítido que o pensamento de inter-relação, pois cada indiví-

duo/organismo, está em correlação, com o ambiente e consequente-

mente em sociedade o que faz dele, um ser apto para se relacionar e 

de alguma forma se transformar, se tornar autônomo. 

Abordar-se-á mais um conceito que transita em várias obras 

de cada autor, sendo este o conceito de “linguagem” que talvez possa 

um dos mais importantes até então aqui construídos, devido sua rele-

vância na função social de comunicação e interpretação de símbolos. 

Segundo Freire (1997, p.56) a linguagem é uma “Forma de comuni-

cação carregada por relações de poder. Manifestação do pensamento 

tanto ingênuo, quanto crítico. “Mudar a linguagem faz parte do pro-

cesso de mudar o mundo”. Já para Maturana (2002, p.19) ela se dis-

tingue um pouco, mas não distancia-se totalmente de sua essência, 

vejamos então nesses dois trechos que a linguagem, “Se dá não como 

uma estrutura cerebral, mas como um construto das relações do ser 

humano com os outros. Comumente dizemos que a linguagem é um 

sistema simbólico de comunicação eu sustento que tal afirmação nos 

impede de ver que os símbolos são secundários à linguagem”. 

Continuando a reflexão de linguagem ele ainda completa que 

                                                           
97 Auto-poiesis (do grego auto “próprio”, poiesis “criação”) é um termo cunhado na dé-

cada de 1970 por Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade 
dos seres vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um 
sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares 
(processos), em que as moléculas produzidas geram, com suas interações, a mesma rede 
de moléculas que as produziu. A conservação da autopoiese e a adaptação de um ser 
vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como 
sistema autônomo, está constantemente se autoproduzindo, autorregulando e sempre 
mantendo interações com o meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo mudanças 
deter- minadas em sua própria estrutura, e não por um agente externo (Maturana, 2015). 
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a “A linguagem está relacionada com coordenações de ação, mas não 

com qualquer coordenação de ação, apenas com coordenação de 

ações consensuais.” Podemos notar então que os conceitos dentro de 

algumas diferenças se entrecruzam em alguns pontos, formando desta 

forma, proposições teóricas dialogáveis entre si, acreditamos também 

que a aproximação teórica entre ambos surge da capacidade interpre-

tativa e subjetiva de cada leitor e da bagagem conceitual e referencial 

teórico que cada leitor possa ter, não deixando de lado a essência da 

imanência subjetiva que cada indivíduo possui, para então poder che-

gar a forma de entendimento que cada conceito proximal possa ter e 

contribuir quem sabe em novas proposições educacionais. 

Freire a Maturana pensam congruentemente sempre em pers-

pectivas inovadoras, e vislumbram uma “outra educação”, já procu-

ramos trazer em momentos anteriores do texto, conceitos que tenta-

mos aproximar entre os autores buscando à priori refletir momentos 

educativos historicamente arraigados e seus possíveis diálogos, entre 

essa nova proposta de “outra educação” continuemos por conse-

guinte avançarmos nas reflexões das aproximações conceituais dos 

autores. 

Um dos grandes paradigmas que movem estruturas sociais e 

emocionais é a mudança e esses autores trazem-nos de uma forma 

bem simples e sucinta suas proposições sobre essa temática, vejamos 

a mesma em Maturana (2002), à mudança acontece de dentro para 

fora e é na corporalidade que acontece nossa mudança estrutural. De 

acordo Todaro e Boccia (2014, p.178), a origem das mudanças cultu-

rais está nas mudanças emocionais. Já em Freire (1996, p.88) a mu-

dança é o carro chefe para se obter autonomia e emancipação, Freire 

assim diz que a mudança “É entendida como transição e rompimento 

resultantes da aprendizagem. Mudar é difícil, mas necessário e possí-

vel.” Pode-se então entender que Freire diz que a mudança é resul-

tante do rompimento de estruturas até então cristalizadas e elas por 

muitas vezes acontecem devido ao fator da aprendizagem, a aprendi-

zagem analogamente a Maturana pode possibilitar mudanças estru-

turais e culturais no indivíduo que por sua vez, tem sua origem onto-

lógica nas emoções, vemos então que tanto o conceito de mudança 

em Freire quanto em Maturana são semelhantes quando encontradas 
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as devidas estruturas emocionais e sociais que passamos cotidiana-

mente. 

Por fim aproximar-se-á um último conceito, tendo em vista 

que caberia dialogar mais algumas aproximações como os conceitos 

de emoção, diálogo, conhecimento e política. Para tal empreitada ne-

cessitamos diante imensidão conceitual desses autores refletir, discer-

nir e pesquisar mais para quem sabe em outro momento expor melhor 

e com mais propriedade essa gama conceitual que ainda vemos como 

possível ao diálogo, pois bem avancemos ao mais belo e importante 

dos conceitos entre ambos os autores, nele se faz então o conceito de 

“amor”, para Matura (1997, p.184) o amor/amorosidade como ele 

diz é o que “[..]  Fundamenta o humano e ao mesmo tempo o fenô-

meno da socialização. É a emoção que dá possibilidade ao surgi-

mento da linguagem. “O amor é um fenômeno biológico que não re-

quer justificação.” Assim como o trecho final desta linda frase de Ma-

turana mostra-nos que o amor é um fenômeno biológico que não re-

quer nenhuma justificação, fica claro que o fenômeno da socialização 

tem papel claro no surgir e no amadurecer do amor. 

Em Freire o amor é uma potencialidade da vida humana, 

Freire (1987, p.79) e o seu conceito de amor mostra-nos que o “O 

amor é uma potencialidade e uma capacidade humana. Se dá no afeto 

como compromisso com o outro. É condição central do diálogo. 

“Não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos ho-

mens.” Fica claro que Freire acredita em um profundo amor a socie-

dade e aos homens como um todo, compartilho veemente com Freire, 

pois se pararmos de pensar a sociedade em termos de liberdade e de 

esperança poderíamos voltar a barbárie, e como Maturana (2002) nos 

diz que somos filhos do amor, temos que vislumbrar sim uma socie-

dade pautada no amor, no reinventar-se, na autonomia social e prin-

cipalmente em termos de paz e de esperança. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Pretender-se-á vislumbrar reflexões teóricas e sociais sob 

perspectiva de Paulo Freire, Humberto Maturana  e outros expoentes 

que versam temáticas que caminham ao encontro  da Filosofia da 

Educação e de uma Educação Humanista , o atual cenário político 

social requer repensarmos as nuances opressoras vividas em tempos 

de crise na educação contemporânea, todavia devemos resgatar a 

esperança crítica sob uma ótica de transformação social e para tanto 

a metodologia proposta pela presente pesquisa derivou-se através da 

pesquisa teórico bibliográfica. Tal empreitada não será tarefa fácil 

pois avança em reflexões que transitam por todo um panorama 

educacional que realiza diálogos Latino-Americanos, Para tanto, é de 

suma importância que a pesquisa teórico bibliográfica e científica 

deva ter como pressuposto o rigor metodológico a clareza em seus 

objetivos, conhecimento e aprofundamento do tema a ser trabalhado. 

O Estudioso sobre os processos metodológicos de pesquisa, 

Gil (2002), explana sobre o quão é importante se conhecer o rigor de 

uma pesquisa cientifica, vejamos no trecho seguinte que:   

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemá-

tico que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe 

de informação suficiente para responder ao problema, ou então 

quando a informação disponível se encontra em tal estado de de-

sordem que não possa ser adequadamente relacionada ao pro-

blema. (GIL, 2002, p.17) 

Ainda, para Gil (2002), “a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que pode-

ria pesquisar diretamente. ” (Gil, 2002, p.45) 

Foi definido então, como procedimento metodológico a 

pesquisa teórico bibliográfica, por acreditar ser o tipo de pesquisa 

mais pertinente a atender às questões presentes nesta pesquisa e por 

entender, que “[...] é a metodologia que explicita as opções teóricas 

fundamentais, expõe as implicações do caminho escolhido para 

compreender determinada realidade e o homem em relação com ela”. 

(Minayo, apud LIMA; MIOTO, 2007, p.39) 
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Em relação ao procedimento de pesquisa bibliografica, que, 

por muitas vezes, vem aparecendo como revisão da literatura ou 

revisão bibliográfica, é muito importante compreender  que o 

pesquisa teórico bibliográfica já contempla também aspectos da 

revisão de literatura, como afirma Lima e Mioto (2007) no seguinte 

trecho:  

Isto acontece porque falta compreensão de que a revisão de litera-

tura é apenas um pré-requisito para a realização de toda e qual-

quer pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica implica em 

um conjunto ordenado de procedimento de busca por soluções 

atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório 

(LIMA; MIOTO, 2007, p.38) 

Sendo assim, a “pesquisa bibliográfica possibilita um amplo 

alcance de informações, além de permitir a utilização de dados 

dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na 

construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve 

o objeto de estudo proposto” (GIL apud LIMA; MIOTO, 2007, p. 

40). 

Já então definidos, portanto, os parâmetros metodológicos, 

obedecer-se-á ao primeiro pressuposto da pesquisa bibliográfica, 

procedendo com a leitura do material construido no levantamento 

bibliográfico, que de acordo com Lima e Mioto (2007), versa sobre a  

importância da leitura do material pesquisado.  

No caso da pesquisa bibliográfica, a leitura apresenta-se como a 

principal técnica, pois é através dela que se pode identificar as in-

formações e os dados contidos no material selecionado, bem 

como verificar as relações existentes entre eles de modo a analisar 

a sua consistência (LIMA; MIOTO, 2007, p.41) 

Claro está, deste modo, que a pesquisa bibliográfica total-

mente alinhada as proposições almejadas, permite dar total ancora-

mento teórico e metodológico para poder vislumbrar reflexões sob a 

ótica de Paulo Freire, Humberto Maturana e os outros expoentes que 

constituem a estrutura desta pesquisa contemporânea e educacional, 

respostas são necessárias para poder compreender o atual momento 

social, político e educacional que estamos enfrentando. Desta forma 

o presente referencial teórico versará produzir luz sobre “Alguns ima-

ginários para se pensar a educação em tempos de crise e em tempos 
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de esperança”, certos que as reflexões encontradas trarão mecanismos 

de superação sobre esse mal estar social que assola nossa educação 

nos dias de hoje.  

 Desta forma, e com tamanha inquietação, poder-se-á mais 

uma vez solidificar que a pesquisa bibliográfica possui envergadura 

teórica tal para dar conta da presente proposta de pesquisa. Lima e 

Mioto (2007), mais uma vez, podem reafirmar que:  

[...] reafirma-se a pesquisa bibliográfica como um procedimento 

metodológico importante na produção do conhecimento cientí-

fico capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a 

postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto 

de partida para outras pesquisas (LIMA; MIOTO, 2007, p. 41). 

Portanto, é nesse sentido teórico metodológico, que esta pes-

quisa se ancorará, e em linhas gerais prostrará trazer reflexões acerca 

de como podemos ter esperança no atual cenário político/social, res-

gatando a esperança crítica da transformação social, deste modo con-

tribuindo para as pesquisas em Filosofia da Educação, está nítido que 

Freire e Maturana como estudiosos das estruturas educacionais vis-

lumbram que a educação é uma porta para enfrentar as desigualdades 

e dificuldades da sociedade, deste modo lançam-nos aspirações para 

olhar  a sociedade sempre com amor e esperança.    

 

Considerações Finais 

Escrever sobre novos horizontes educacionais incertos é algo 

que cada vez mais se torna difícil, no entanto, vemos necessidades de 

sempre continuar e nunca pararmos, desta forma podendo desenvol-

ver, criar e recriar possibilidades, sempre almejando uma sociedade 

justa e igualitária, que visa sempre à liberdade, autonomia e esperança 

para todos, parece meio utópico, porem Freire e Maturana, acredi-

tam, e nós também devemos acreditar e fazermos parte desse grande 

ideal social e de vida. 

Não basta somente sonhar com uma educação de melhor 

qualidade, é preciso ir além de nós mesmos, de nosso comodismo e 

adentrar diferentes realidades sociais, para podermos encontrar me-

canismos de superação da problemática social vigente, usando pala-

vras que semeiem a liberdade intelectual e emancipatória em cada in-

divíduo que se encontre em sociedade, que levem ao desenvolvimento 
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da consciência crítica e que desenvolvam autonomia política e social, 

na visão de pessoas que possam aprender à modificar seus saberes até 

então cristalizados, pensar Paulo Freire e Humberto Maturana é pen-

sar em liberdade e em esperança e o mais importante em amor ao 

próximo. 

Desta forma podemos perceber que este texto teve como ho-

rizontes buscar delinear e mostrar cenários de atuais momentos para 

pensarmos a perspectiva educacional, entre os vastos horizontes que 

a educação possa abranger e atingir, acreditamos também que as pos-

sibilidades de reflexões em Freire e Maturana não se encerram por 

aqui, aliás, podemos afirmar que são somente o começo, para um pre-

lúdio de desejos e aspirações que possam levar à promover o amor e 

a esperança para nossa educação. Se pararmos de desejar a educação 

como prática de liberdade e autonomia, paramos de desejar o amor a 

nós mesmos e se paramos de desejar o amor a nós mesmos não dese-

jaremos o amor a sociedade então poderíamos voltar a barbárie, desta 

forma é preciso diariamente pensar todos imaginários possíveis em 

termos de liberdade e de esperança. 

O vislumbre  que Paulo Freire e Humberto Maturana apre-

sentaram na construção do presente ensaio, podem nos mostrar cla-

ramente o horizonte educacional e social que a sociedade atual está 

necessitando, claro está então que mesmo com a avalanche de desi-

gualdades sociais e educacionais trazidas por um governo sem incen-

tivos para com a classe educacional, não podemos deixar de sempre 

acreditar na educação como motor propulsor de conhecimento e de 

uma sociedade mais justa e igualitária, estes então foram alguns ima-

ginários para se pensar a educação em tempos de crise e em termos 

de esperança. 
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Rejane Eleutério Ferreira99 

 

 

Introdução 

O pensamento de Paulo Freire influência de longa data os 

processos formativos e educativos no campo da saúde. O diálogo/di-

alogicidade é uma categoria central de sua obra, tido como a força 

que impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação à condi-

ção humana no mundo (Freire,2016). Encontrando forte aproxima-

ção com as propostas de intervenção da Atenção Básica em Saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente naquelas experiências 

que se apoiam no aprendizado popular dos sujeitos/usuários dos ser-

viços de saúde como um importante pilar para a humanização da as-

sistência. 

Numa perspectiva clássica e dominante dos modos de cuidar 

em saúde, os pacientes são tidos como objetos do saber médico/cien-

tífico e, portanto, dependentes de seus cuidados. Desse modo, o pro-

cesso de nascer-adoecer-morrer gera, na população, dependência dos 

conhecimentos técnico-científicos-profissionais, diminuindo seu po-

der de agir sobre o seu próprio corpo e o mundo.  

A prática educativa humanística-libertadora e os saberes 

anunciados e vivenciados por Paulo Freire no campo da educação 
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almejam a transformação entre os sujeitos, ensejando relações de cui-

dado, de afeto e de troca de saberes (Freire, 2016). No contexto do 

cuidado em saúde, essa perspectiva empodera os pacientes, contribu-

indo para sua autonomia no processo de cuidar de si, da família e da 

comunidade.  

Na enfermagem o pensamento de Freire encontra forte ade-

são, mas ainda insuficiente para alterar significativamente a práxis 

profissional, já que os cuidados dirigidos ao paciente se encontram 

centrados na doença, em diagnósticos e nas terapêuticas convencio-

nais. Segundo Freire (1999), por meio de uma ação dialógica, o pro-

fissional deve estar comprometido com a sociedade para, por meio de 

sua ação e reflexão, vir a transformar a realidade. Faz-se, assim, ne-

cessária uma visão crítica e contextual da própria prática em sa-

úde/enfermagem, compreendendo que no processo saúde-doença 

está envolvido não somente o indivíduo, mas também sua inserção  

na  sociedade, considerando os aspectos  relacionados  ao  ambiente 

-  como  saneamento,  moradia, fornecimento de água, dentre outros 

(CAMARGO JUNIOR ET AL,2020).  

É certo que transformações na práxis profissional em saúde 

estão intimamente ligadas às necessidades de mudança na formação. 

Este problema já foi alvo de várias políticas públicas de formação pro-

fissional em saúde no Brasil, como por exemplo, o PROFAE (Projeto 

de Profissionalização dos Trabalhadores da área da Enfermagem), 

PROMED (Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares das Es-

colas Médicas),  PROSAUDE (Programa Nacional de Reorientação 

da Formação de Profissionais em Saúde) entre outras, as quais refle-

tem a necessidade de mudar os processos de trabalho, com ênfase na 

formação acadêmica. Mas, embora haja um acúmulo de crítica ao 

modelo de formação acadêmica dos profissionais de saúde, na prática 

não é muito fácil realizar a mudança. Muito ainda se precisa investir 

na formação e pós-formação profissional. 

Neste trabalho, iremos nos debruçar sobre a experiência da 

pós-formação do tipo mestrado profissional, que é a mais nova mo-

dalidade de pós-graduação no Brasil e que se encontra em franca ex-

pansão. Embora mencionada desde o Parecer CFE (Brasil,1965), co-

nhecido popularmente como Parecer Sucupira, marco da criação da 

pós-graduação brasileira - o processo de criação e institucionalização 
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do MP no Brasil só se fortaleceu por ocasião da publicação da Porta-

ria nº 17/2009. 

Educar com sentido, entusiasmo e compromisso social cons-

tituem desafios para a docência na pós-graduação profissional. Dessa 

forma, Paulo Freire inspirou o projeto de criação do Programa Mes-

trado Profissional Ensino na Saúde (MPES) da Universidade Federal 

Fluminense, assim como as práticas pedagógicas dos docentes e os 

trabalhos realizados pelos alunos do Programa. 

A educação crítica colabora com a ampliação da visão de 

mundo dos alunos-profissionais de saúde e com o impacto social do 

Programa. Por meio dela, eles passam a perceber os efeitos da lógica 

de reprodução da dominação sobre seu agir profissional, desvelando 

as forças enfraquecedoras de sua capacidade de realizar mudanças. 

Libertando-se da lógica de dominação, presente na instituição saúde, 

passam a se reconhecer como seres humanos integrais, inscritos numa 

totalidade existencial, com capacidade de melhoramento da socie-

dade e do mundo, engajando-se na luta por justiça social.  

O MPES é um esforço coletivo de um grupo de professores 

utópicos na direção da justiça social. Uma contribuição para a educa-

ção na pós-graduação com consciência e sensibilidade, como nos fa-

lou Gadotti (2011). Um projeto para realizar mudanças na formação 

dos educadores, uma vez que os profissionais presentes no âmbito dos 

serviços de saúde contribuem direta e indiretamente com a formação 

dos estudantes, com a capacitação continuada da equipe e com a edu-

cação em saúde da população de um modo geral. Assim sendo, o pró-

prio SUS é uma escola, cenário onde são desenvolvidas as competên-

cias clínicas dos estudantes do campo da saúde, espaço de formação 

e educação permanente. É no SUS, mediado por uma abordagem in-

tegral do paciente e considerando seu contexto sociocultural, que o 

profissional de saúde integraliza sua formação. 

Nessa perspectiva, os fundamentos epistêmico-metodológi-

cos de Freire, coerentes com a concepção de mudança ensejada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de profis-

sionais na área da saúde e condizentes com as necessidades do SUS, 

tornam-se imperativos, destacando-se aí seu método de transforma-

ção da realidade - ação-reflexão-ação e seus principais conceitos que 
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circulam no campo da saúde - dialogicidade, participação e critici-

dade. 

O MPES imbuído de seu papel inovador no campo da Pós-

Graduação, constitui um dispositivo para aprofundar a dimensão ou-

sadia, engendrando uma experiência de formação mais integradora e 

criativa, contribuindo com a formação de um tipo de intelectual mais 

engajado em sua própria realidade. O aluno-profissional-professor 

por meio de um projeto de estudo, pesquisa e inovação pode vir a 

mudar a realidade, requerendo, para tanto, uma visão de mundo mais 

colaborativa. 

O pensamento de Paulo Freire tem sido aplicado de muitas 

formas no MPES, mostrando sua atualidade e potência para contri-

buir com a formação de profissionais no âmbito da pós-graduação da 

área de saúde. Seus pressupostos metodológicos e epistemológicos es-

tão presentes nos trabalhos dos alunos e professores podendo ser en-

contrados nas proposta de leitura dos dados da realidade, na interlo-

cução para o processo de discussão dos dados, na problematização 

dos achados de pesquisa, como inspiração para elaboração criativa 

dos produtos de intervenção na realidade e no conjunto das experiên-

cias que envolvem o processo ensino-aprendizagem do Programa. 

O presente estudo objetiva analisar as contribuições de Paulo 

Freire aos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados pelos alu-

nos ao Programa de Mestrado Profissional Ensino na Saúde da Uni-

versidade Federal Fluminense. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório, em que se utilizou a téc-

nica de análise documental. Os documentos constituem uma fonte 

estável de dados podendo servir a diferentes estudos. Surgem num 

determinado contexto fornecendo ricas informações sobre esses. A 

análise documental busca identificar informações nos documentos a 

partir de questões de interesse do pesquisador e requer a descrição de 

procedimentos metodológicos a serem seguidos na análise e interpre-

tação dos dados (Ludke e André, 2013). 

A pesquisa documental foi norteada pela seguinte questão: 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos no Programa de 



100 anos com Paulo Freire 

289 

 

Mestrado Profissional Ensino na Saúde têm utilizado referências frei-

reanas?   

A pesquisa iniciou-se com o levantamento junto à secretaria 

do Programa das dissertações disponíveis para consulta pública. As 

informações iniciais foram disponibilizadas através de uma planilha 

no Excel correspondente à defesas para o período 2016 a 2019, perfa-

zendo um total de 80 defesas, contendo as seguintes informações: tí-

tulo da dissertação, nome do (a) aluno (a), nome do (a) orientador (a) 

e data da defesa.  

A coleta de dados foi realizada no período de junho a agosto 

de 2020 no Repositório de Dissertações e Teses da Universidade Fe-

deral Fluminense, a partir da planilha fornecida pela secretaria do 

Programa. Das 80 dissertações buscadas apenas, 47 estavam disponí-

veis para consulta. 

Após a leitura, na integra, do material disponível, verificou-

se que 33 (70%) das dissertações evidenciavam o pensamento de 

Paulo Freire. Fizemos, então, uma análise documental mais depu-

rada dos 33 trabalhos disponíveis, para identificar objetivos, concei-

tos/categorias, referências freireanas, produtos desenvolvidos e con-

tribuições para a prática profissional. 

Os dados obtidos foram lançados numa planilha do Excel. 

Realizou-se a análise descritiva dos dados a partir de frequências ab-

solutas e percentuais para as variáveis categóricas, além de uma aná-

lise qualitativa dos conteúdos. 

A pesquisa documental partiu de informações de domínio 

público e, por não envolver seres humanos diretamente, não houve 

exigência de aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa, 

conforme indicação do Conselho Nacional de Saúde, segundo a Re-

solução nº 510, de 7 de janeiro de 2016. Ainda assim, a avaliação das 

dissertações foi feita de modo que o nome dos egressos e seus respec-

tivos orientadores fossem mantidos em sigilo.  

 

Resultado e Discussão 

O contexto do estudo 

O Mestrado Profissional “Ensino na Saúde: Formação Do-

cente Interdisciplinar para o SUS” (MPES) foi criado em 30 de junho 
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de 2010, por Decisão de no 70/2010 do Conselho Universitário da 

Universidade Federal Fluminense, no bojo das políticas de fortaleci-

mento do Sistema Único de Saúde, cuja característica principal é for-

mar profissionais alinhados com o ensino humanístico no campo da 

Saúde. 

O MPES foi concebido, organizado e aprovado pela CAPES 

em 2011 e iniciou sua primeira turma em 2012. A criação desse novo 

programa surgiu da necessidade de agregar conhecimentos da área de 

saúde, do ensino e demais áreas afins, otimizando a formação dos 

mestres para atuar nos serviços de saúde. Tem papel fundamental na 

produção de pesquisa e na criação de novos modelos de ensino e su-

pervisão de práticas profissionais em saúde. 

O objetivo do curso é formar profissionais para a produção 

de conhecimentos científicos inovadores, capacitando-os para o de-

senvolvimento de produtos, processos, tecnologias e pesquisas para a 

docência/ensino em saúde, comprometido com o fortalecimento do 

SUS, mediante o aprofundamento das bases teórico-metodológicas 

das ciências humanas, sociais e biológicas que fundamentam o campo 

multidisciplinar, com ênfase na formação profissional.  

O foco do mestrado é a formação pedagógica/educação per-

manente de profissionais que atuem junto aos estudantes e demais 

profissionais no cotidiano dos serviços de saúde. 

A demanda sociocultural que o MPES vivencia é bastante di-

versificada, com nuances complexas, de contextos singulares, que 

propiciam produção de conhecimento, estudos e pesquisas avança-

das, materializados nos produtos e processos educacionais e que vão 

permitir a translação do conhecimento para os espaços de ensino e 

assistência.  

O MPES desenvolve sua produção através do ensino, pes-

quisa e extensão com foco no desenvolvimento tecnológico - desde a 

problemática, análise da solução, concepção do produto, elaboração 

e avaliação deles na área de ensino na saúde, que produzam impacto 

na solução dos problemas demandados pela sociedade. 

A formação crítica-reflexiva no mestrado profissional aponta 

para a importância da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da 
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reflexão sobre a reflexão na ação enquanto constituinte do profissio-

nal compreendido como autônomo e/ou emancipado e comprome-

tido com a transformação social (Tavares & Pires, 2014). 

As ideias de Freire nortearam a construção do próprio Pro-

grama. A opção metodológica mais ampla do MPES inspira-se na es-

tratégia do Círculo de Cultura, realizam-se nos espaços de aula, refle-

xões e discussões sobre a realidade no âmbito dos serviços de saúde. 

Coletivamente procura-se desvelar e identificar as possibilidades de 

intervenções na realidade dos serviços de saúde. Desta forma, os alu-

nos-profissionais, mediante um processo de ação-reflexão-ação, são 

levados a se perceberem como autores de suas histórias e com isso se 

conscientizam e se fortalecem para modificar as suas práticas.  

Ao longo dos quase dez anos de existência, o MPES titulou 

cerca de 120 alunos. Todos os trabalhos de final de curso produzidos 

versam sobre temáticas relacionadas ao campo do ensino no contexto 

da saúde, sendo evidenciados os seguintes eixos de discussão: forma-

ção profissional; ensino em saúde, educação permanente, competên-

cias profissionais; práticas pedagógicas inovadoras no ensino na sa-

úde; preceptoria; formação profissional em nível de residência, gra-

duação, técnica e fundamental; educação à distância; tecnologias 

educacionais; material didático e práticas educativas.  

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso: contribuições das categorias 

freireanas 

O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do MPES 

deve considerar um problema advindo do campo prático para o qual 

se poderia propor uma solução no campo da educação, considerando-

se as linhas de atuação do Programa de Mestrado – Formação em 

Saúde e Educação Permanente. 

Para realização das dissertações, os alunos do MPES, origi-

nários em sua maioria dos serviços de saúde, a partir de um espaço 

dinâmico de aprendizagem e troca de saberes, delimitam um pro-

blema de estudo proveniente de sua prática profissional para reflexão-

ação. Partindo de uma situação/problema de contextos sociais e pro-

fissionais reais, incrementam suas visões do problema por meio da 

partilha e estudo de referenciais teóricos-metodológicos trabalhados 

nas disciplinas curriculares e dos Núcleos de Pesquisa coordenados 
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por docentes do Programa. A partir da análise inicial realizada cole-

tivamente, são estimulados a delinear estratégias criativas/inovado-

ras para desenvolver produtos, que numa perspectiva freireana pode-

ríamos dizer - são formas de intervenção na realidade com o compro-

misso de transformá-las. 

No período de 2016 a 2019 foram realizadas 80 defesas de 

mestrado no MPES. Das 47 dissertações disponibilizadas no portal e, 

portanto, as que foram acessadas e analisadas, 33 (70%) citaram 

Paulo Freire. Elas foram realizadas pelos seguintes profissionais: 

19(58%) enfermeiros, 4 (15%) educadores físicos, 3 (9%) médicos, 

2(6%) dentistas, 2 (6%) fisioterapeutas, 1 (3%) terapeuta ocupacional 

e 1 (3%) advogado.  

Quanto às obras de Paulo Freire utilizadas, a mais referenci-

ada foi “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática edu-

cativa”, citada em 22 (67%) dos trabalhos examinados. Na sequência, 

“Pedagogia do Oprimido”, 14 (46%); “Educação como prática da li-

berdade”, 3(9%); “Educação e Mudança”, 3 (9%); “Pedagogia da Es-

perança: um reencontro com a pedagogia do oprimido”, 2 (6%); “Po-

lítica e educação”, 1 (3%); e “Pedagogia da indignação: cartas peda-

gógicas e outros escritos”, 1(3%). 

 

Categorias freireanas recorrentes nas dissertações do MPES 

Paulo Freire foi um criador, semeador e cultivador de pala-

vras - palavras que viraram conceitos, categorias, “palavração” - 

sendo capaz de motivar, emocionar, alavancar e aproximar as pes-

soas. Suas palavras, quando pronunciadas em sua emissão, transmite 

uma forte energia amorosa, mesmo as palavras que falam de indigna-

ção e feiura porque estão grávidas de libertação. As palavras de Freire 

são “grávidas de mundo”. Para além de sua função formativa, sua 

emissão tem o poder de criar e recriar mundos. Enchem o coração 

daqueles que as pronunciam de esperança, amorosidade, alegria e 

pertencimento. Palavra autêntica que se contrapõe a acomodação e o 

imobilismo (Freire, 2000). Cada palavra aprendida com Freire e pro-

nunciada por nós é capaz de nos identificar como membros de uma 

comunidade de sonhadores, engendradores de mudança e pessoas 

comprometidas com a justiça social. 
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As palavras de Freire povoam 70% dos Trabalhos de Conclu-

são de Curso do nosso Programa. Na leitura analítica do conjunto 

desses trabalhos, disponíveis para consulta pública, identificamos as 

palavras-conceitos - boniteza, amorosidade, afetividade, sonhos, feli-

cidade, fé, alegria, confiança, esperança, humildade, dignidade, hu-

manização, cidadania, respeito, a natureza do ser humano, círculo de 

cultura, autotransformação, mudança, transformação, construção e 

reconstrução, luta, colaboração, criticidade, problematização, refle-

xão, conscientização, contextualização, curiosidade, oprimido, edu-

cação bancária, pedagogia transgressora, educação popular e educa-

ção participativa. As mais recorrentes foram: liberdade (15), autono-

mia (14), criticidade (14), dialogicidade (12), problematização (11) e 

transformação/mudança (8).  

A nuvem de palavras abaixo permite visualizar a ocorrência 

dessas categorias no conjunto dos 33 trabalhos analisados. A partir 

dela, podemos perceber a força das categorias freireanas na produção 

de sentido sobre o papel da educação/ensino no campo da saúde. 

Dessa maneira, conforme indicou Saul (2016), demonstra-se que o 

pensamento de Freire se alonga em diferentes campos de estudo e se 

aproxima de problemáticas contemporâneas. A adesão ao pensa-

mento de Freire pelos alunos decorre da própria perspectiva pedagó-

gica do Programa e do perfil pretendido para o egresso. O MPES pro-

põe-se a implementar um projeto de ensino crítico e dialógico, ser-

vindo como uma ponte para a transição de um agir profissional téc-

nico-centrado para uma prática humanística, criativa e libertadora. 
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Figura 1- Nuvem de palavras freireanas presentes nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso do Mestrado Profissional Ensino na Saúde (2016-2019). 

 

 

 
 

Dissertações que tiveram Freire como referencial teórico-metodo-

lógico: contribuições para a prática 

Apresentamos a seguir um quadro síntese (Quadro1) com os 

elementos fundamentais dos TCCs onde Freire foi utilizado como 

principal referencial teórico-metodológico. Nele, é notória a influên-

cia do seu pensamento nos títulos dos trabalhos, objetivos, tipologias 

dos produtos e contribuições dos estudos. 

 

Quadro 1: Categorias e Obras Freireanas Presentes nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso do Mestrado Profissional Ensino na Saúde (2016-2019). Niterói, 2021. 

 

Ano Título do Trabalho Objetivo do Estudo 
Tipo/ 

Título do Produto 
Conceitos Freireanos 

Obra  
Referenciada 

Contribuições 

2016 

A educação perma-
nente em saúde: uma 

análise dos projetos de 
intervenção apresenta-
dos por gestores de sa-
úde durante a participa-
ção do curso de micro-

políticas (EAD) 

Analisar os projetos 
de intervenção apre-

sentados em um 
curso à distância 
para gestores do 

SUS como forma de 
gerar dados para a 
Educação Perma-
nente em Saúde. 

 

Ambiente virtual: 
Participação dos 

gestores no aprimo-
ramento dos servi-

ços de gestão 

Educação Popular, proble-
matização, dialogicidade, 
conscientização, aprendi-
zagem, autonomia, refle-
xão crítica, emancipação, 
libertação, transformação, 
humanização e mudança. 

Pedagogia da 
autonomia 

 
Pedagogia do 

Oprimido 
 

Pedagogia da 
esperança 

Incrementar a re-
flexão da equipe 
de saúde sobre 
seu papel social 
na produção do 
cuidado em sa-
úde da popula-

ção. 
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2016 

Educação permanente 
como contribuição para 
a intervenção e preven-
ção de quedas em ido-

sos 

Elaborar uma pro-
posta de interven-
ção para prevenir 
riscos de quedas 

aos idosos. 

Cartilha: Prevenção 
de Quedas 

Transformação, educação 
participativa dialógica e re-
flexiva, problematização, li-
berdade, processo huma-
nizador, conscientização e 

autonomia. 

Pedagogia da 
autonomia 

Favorecer a iden-
tificação dos fato-

res de riscos e 
através de seu 

conhecimento es-
tabelecer um pro-
grama eficaz de 
prevenção de 

quedas em ido-
sos. 

2017 

Educação permanente 
e qualidade de vida: en-
velhecimento saudável 

de trabalhadores de 
uma escola pública 

Utilizar a educação 
permanente com os 

trabalhadores de 
uma escola estadual 
do Rio de Janeiro, 

visando a 
a qualidade de vida 
e o envelhecimento 

saudável. 
 
 

Panfletos, banner e 
material informativo 
para divulgação por 

meio de celular: 
Círculo de convivên-
cia de ginástica labo-

ral 

Diálogo, liberdade, refle-
xão crítica, educação liber-
tadora e transformadora, 
problematização, consci-
ência crítica, transforma-

ção, mudanças, círculo de 
cultura e luta. 

Pedagogia da 
Autonomia 

 
Pedagogia do 

oprimido 
 

Pedagogia da 
Esperança 

 
Educação como 
prática da liber-

dade 

Contribuir para a 
qualidade de vida 
nas etapas do en-

velhecimento 
saudável 

junto aos traba-
lhadores de uma 
escola pública. 

 
 

2017 

O educador físico e o 
parangolé como dispo-
sitivo inventivo para a 

promoção da saúde do 
escolar: estudo socio-

poético 

Propiciar a experi-
mentação artística 

nos espaços de 
Educação Física es-
colar na direção do 
fomento da saúde. 

Aula-evento: 
Parangolé Filosófico 
- o Dia da Educação 

Física Especial 

Dialogo, autonomia, trans-
formação, troca de sabe-

res, reflexão crítica, opres-
são, liberdade, conscienti-
zação, consciência crítica 

e mudança. 

Pedagogia da 
Autonomia 

 
Pedagogia do 

Oprimido 

Favorecer o diá-
logo sobre a sa-
úde física e emo-
cional entre o es-
colar e o profes-
sor de educação-
física, trazendo 

para o espaço es-
colar 

reflexão sobre o 
conhecimento do 
corpo, cidadania, 
autonomia e criti-

cidade. 

2017 

Educação permanente 
em saúde: estratégia 
para o fortalecimento 

de competências geren-
ciais dos enfermeiros 

de unidades básicas de 
saúde 

Analisar e discutir as 
competências do 
enfermeiro para a 

prática gerencial em 
unidades básicas de 

saúde. 

Comunidade virtual: 
indicadores de sa-

úde - ferramentas in-
dispensáveis para 

planejar, monitorar e 
avaliar ações na 

Atenção Primária. 

Compreender a realidade, 
liberdade, autonomia e co-

laboração. 

Pedagogia da 
Autonomia 

 
Pedagogia do 

Oprimido. 

Colaborar com o 
processo de pla-

nejamento de 
ações gerenciais 
em Unidades Bá-
sicas de Saúde. 

 

2017 

Educação permanente 
em saúde e o procedi-
mento operacional pa-
drão: pesquisa conver-

gente assistencial 

Verificar o conheci-
mento dos profissio-
nais sobre a educa-
ção permanente em 
saúde e os POPs. 

Aplicativo para celu-
lar: 

Procedimento Ope-
racional Padrão 

(POP) 
 

Círculo de cultura, diálogo, 
criticidade, problematiza-

ção, liberdade, autonomia, 
esperança, amorosidade e 

boniteza. 

Pedagogia da 
Autonomia 

 
Pedagogia da 

indignação 
 

Pedagogia do 
Oprimido 

 

Contribuir com o 
despertar do pen-
samento crítico-
reflexivo entre os 
enfermeiros as-
sistenciais, vi-

sando à melhoria 
da qualidade do 

serviço de diálise. 

2018 

Educação permanente 
de conselheiros munici-
pais de saúde: avalia-

ção dos cursos do con-
selho estadual de sa-
úde de Minas Gerais 

Avaliar os cursos de 
qualificação ofereci-
dos pelo Conselho 
Estadual de Saúde 

de Minas Gerais 
para o Conselho 

Municipal de Saúde 
de Leopoldina. 

Aplicativo 
e-Saúde: conselho 
eletrônico de saúde 

Problematização, diálogo, 
emancipação, democracia, 

empoderamento, espe-
rança, transformação, res-
ponsabilidade ética, pro-
blematização e curiosi-

dade. 

Pedagogia do 
oprimido 

 
Pedagogia da 

autonomia 
 
 

Aumentar a eficá-
cia dos cursos e 
estratégias meto-
dológicas ofereci-
das pelo Conse-
lho Estadual de 

Saúde. 
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2019 

Educação permanente 
em saúde no Instituto 
Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 

Implantar a Educa-
ção Permanente em 
Saúde para os servi-
dores públicos abor-
dando inicialmente a 
temática de primei-

ros socorros. 

Plano de Educação 
Permanente em Sa-
úde: primeiros socor-

ros 
 
 

Transformação, conscienti-
zação, troca de saberes, li-
berdade, problematização, 
autonomia, reflexão crítica, 
amor, fé, confiança, espe-
rança, humildade, critici-

dade, educação bancária e 
oprimido. 

Pedagogia do 
oprimido 

 
Pedagogia da 

autonomia 
 

Política e edu-
cação 

Contribuir com 
processo de im-

plantação da 
Educação Perma-
nente em Saúde 
junto aos servido-

res públicos do 
Instituto Federal 
de Educação, Ci-
ência e Tecnolo-
gia do Rio de Ja-

neiro 

 

A análise qualitativa dos TCCs, referidos no quadro acima, 

permitiu evidenciar a busca teórica dos mestrandos por Freire para 

transformar práticas pedagógicas em saúde, orientando-as pela rela-

ção dialógica, como forma de superação do ensino verticalizado, mar-

cado pela dominação – “educação bancária”. Destacando-se, então, 

a importância do desenvolvimento de sujeitos autônomos e críticos, 

capazes de humanizar as práticas profissionais por meio de uma edu-

cação libertadora. 

Ressalta-se que a maioria dos trabalhos estão atrelados a li-

nha da Educação Permanente. Dessa maneira, é evidente a importân-

cia de Freire nos percursos formativos que envolvem a capacitação 

em serviço, permitindo ao profissional apropriar-se de conhecimentos 

teóricos a partir da própria prática. A realização do Mestrado consti-

tui uma oportunidade para que os profissionais desenvolvam, como 

diz Freire (2011), um “distanciamento” epistemológico da prática en-

quanto objeto de análise, a qual, quanto maior o rigor exercido, maior 

a comunicabilidade gerada em torno da superação da ingenuidade. 

Ademais, somente seria possível, segundo o autor, melhorar a pró-

xima prática a partir do pensamento crítico em função da de hoje ou 

de ontem.  Assim, a formação permanente fundamenta-se na reflexão 

sobre a ação profissional, implicando uma relação de aproximação, 

unidade e inserção da teoria na realidade do trabalho.  

  A educação crítica torna-se, então, fundamental ao possibi-

litar uma superação da visão tecnicista dos processos de trabalho ao 

problematizá-los considerando suas bases históricas, aproximando a 

ação profissional da complexidade inerente a formação humana. 

Na análise dos trabalhos para identificar os conceitos freiria-

nos presentes, verificou-se maior frequência das categorias: dialogici-

dade, problematização e transformação. Compreendemos que tais 
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conceitos passaram a ser relevantes para os mestrandos em decorrên-

cia da sua própria vivência com os processos de ensino-aprendizagem 

no âmbito do MPES, tornando-se verdadeiras ferramentas para inter-

vir na realidade profissional.  

Freire (2016) discorre sobre o papel central do diálogo/dialo-

gicidade para uma educação libertadora, sendo esse a força motriz do 

pensar crítico problematizador em relação à condição humana no 

mundo. Além disso, o conceito implica uma práxis social, ou seja, o 

compromisso entre o que se diz e se faz. Essa possibilidade abre ca-

minhos para repensar a realidade profissional engendrada nos servi-

ços de saúde visando a prática humanizadora.  

Ademais, a educação humanista-libertadora abordada por 

ele se dá, além do diálogo, pelo método da problematização - mo-

mento do desenvolvimento de uma consciência crítica sobre os temas 

em debate pela identificação de situações desafiadoras ou de proble-

mas concretos vivenciados. Essa proposta é, também, uma atitude 

inerente à “essência do ser da consciência” (Freire, 2016). Logo, com-

preende-se que, diante do desejo de mudar a própria prática, os mes-

trandos-profissionais recorrem à problematização como método e ati-

tude para que os sujeitos de sua ação educativa sejam, a partir da 

conscientização de sua realidade, mais capacitados a construir-se den-

tro do mundo do trabalho e,  desse modo, motivá-los a lutar pela 

transformação do contexto que os oprime.  

A transformação/mudança, para o pedagogo, é entendida 

como “um ato de criação dos homens” que busca resgatar a visão de 

totalidade a partir do agir sobre as partes. Transformar “é ser sujeito 

de sua ação, destino do homem” (Freire, 2011). A categoria referida 

e requerida pelos mestrandos em suas propostas de intervenção na 

realidade, é reflexo do seu compromisso com a melhoria e humaniza-

ção dos serviços profissionais prestados à população mais desfavore-

cida, atendida no âmbito do SUS. Posto isso, é importante destacar 

também que os trabalhadores do SUS encontram-se engajados na luta 

a favor da oferta de serviço qualificado e humanizado à saúde dos 

mais pobres. 

Já em referência às obras, foram primordialmente adotadas 

como marco-referencial dos trabalhos: Pedagogia do Oprimido 
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(Freire, 2016) e Pedagogia da Autonomia (Freire, 2011). Considera-

mos estas obras seminais para o conhecimento do pensamento de 

Freire entre os professores em formação no campo da saúde. O livro 

Pedagogia do Oprimido é um dos primeiros livros de Freire publicado 

no Brasil em 1974, ele propõe uma pedagogia marcada por uma nova 

forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade, cons-

tituindo um dos marcos referenciais da pedagogia crítica. Já o livro 

Pedagogia da Autonomia, sua última obra publicada em vida, aborda 

questões fundamentais para a formação de educadores(as), síntese do 

seu pensamento maduro, amoroso e engajado é um livro para desper-

tar, maravilhar e alegrar jovens educadores e reafirmar o compro-

misso dos mais experientes. 

O estudo das contribuições, produtos e processos de interven-

ção das dissertações revelou que Freire constituiu marco teórico ou 

metodológico, tomando como categoria central a dialogicidade. Os 

conhecimentos construídos nas dissertações serviram de base para 

elaboração de propostas que visavam mudanças em seus ambientes 

de trabalho e uma práxis transformadora dos atores sociais envolvi-

dos. Os produtos delineados refletem o compromisso dos alunos-pro-

fissionais com processos dialógicos de educação permanente em ser-

viço, a formação de profissionais numa perspectiva crítica e a produ-

ção de novos conhecimentos com ênfase na autonomia e criatividade.  

Nesse contexto, o aluno-profissional-pesquisador reconhece 

que os sujeitos da sua prática educativa têm muito a ensinar, colo-

cando-se em uma posição condizente com as ideias de Freire, o qual 

afirma que não há diálogo sem humildade, já que a pronúncia do 

mundo, com que os homens se recriam permanentemente, não pode 

ser um ato arrogante (Freire, 2011). Esta perspectiva é inovadora para 

a pós-graduação profissional em saúde, na qual há uma tendência a 

se considerar que os saberes científicos são meios de obtenção de 

maior poder, direcionando o reconhecimento profissional/social ao 

saber formal. 
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Considerações Finais 

O artigo procurou ressaltar as contribuições atuais de Paulo 

Freire à formação e educação permanente em saúde. A análise dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso do Mestrado Profissional Ensino 

na Saúde-UFF, leva-nos a considerar que esse referencial teórico-me-

todológico apresentou inúmeras possibilidades para refletir acerca 

dos desafios e papel do ensino/educação na produção de mudanças 

no campo das práticas profissionais em saúde. 

O legado de Freire engendra uma carga humanística signifi-

cativa aos trabalhos e práticas profissionais produzidas no âmbito do 

MPES, convocando para o diálogo amoroso entre professor-estu-

dante, profissional-paciente, profissional-comunidade e profissional-

equipe de saúde, gerando expansão da qualidade humana no agir em 

saúde. 

O diálogo com Freire no âmbito do MPES possibilita revelar 

as contradições e situações-limite dos participantes no contexto pes-

quisado, refletindo e desvelando o que está oculto, e impulsionando 

a criatividade deles com novas propostas de ação sobre a realidade.  

Freire permanece como fonte inesgotável de inspiração para 

professores e alunos do MPES. Como líder imortal, nos convoca à 

luta por transformações sociais no sentido de uma sociedade solidá-

ria, mais justa e potente para todas as pessoas. Nos ensinando que ser 

mais é diretamente proporcional a ter mais compaixão e empatia com 

quem tem menos. 
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PAULO FREIRE E POLÍTICA PÚBLICA:  

UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA É POSSÍVEL 

 
César Ferreria Brandão 

 

 

I. Por que Paulo Freire na política pública de educação, nos dias 

atuais? 

A obra de Paulo Freire, produzida ao longo de várias déca-

das, discute, explicita e atualiza conceitos fundamentais para a elabo-

ração e desenvolvimento de uma política pública de educação com-

prometida com a construção de uma sociedade democrática, justa, 

sem opressão, amorosa e onde todos tenham consciência crítica e 

voz.100  

Quando confrontamos o conteúdo de suas obras com a trá-

gica realidade do nosso país nos dias atuais, nos damos conta de que 

estamos cada vez mais nos afastando da sociedade que ele almejava 

e pela qual lutou durante toda a vida.  

Temos hoje uma sociedade extremamente desigual101, na 

qual a economia se sobrepõe ao bem-estar das pessoas. Disso decore 

um processo de domesticação, manipulação, estímulo ao individua-

lismo, precarização do trabalho, falta de acesso a bens e serviços e 

dependência do assistencialismo. 

Em várias de suas obras, Paulo Freire discorre sobre a forma 

de atuação dos que querem manter seus privilégios, mas especial-

mente em Pedagogia do Oprimido. “O que interessa ao poder opressor 

é enfraquecer os oprimidos mais do que já estão, ilhando-os, criando 

                                                           
100 Uma visão completa de sua obra pode ser encontrada em Freire, A. M. A. Paulo 

Freire: uma história de vida. São Paulo, Paz e Terra, 2017. 
101 Segundo a PNAD 2019, o rendimento médio mensal real do trabalho do 1% da 
população com os rendimentos mais elevados corresponde a 33,7 vezes o rendimento 
dos 50% da população com os menores rendimentos. Disponível em https://agencia-
denoticias.ibge.gov.br/; acesso em 2 fev. 2021. 
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e aprofundando cisões entre eles, através de uma gama variada de 

métodos e processos.” (2011, p.190). 

No âmbito federal, temos um projeto denominado “Escola 

sem partido” que pretende manter a população alienada e sem acesso 

aos saberes científicos, políticos e à realidade nacional.   

As escolas públicas estão descuidadas e as educadoras e os 

educadores cada vez mais desvalorizados e sem formação adequada 

para o trabalho essencial que precisam desenvolver.  A taxa de anal-

fabetismo absoluto em pessoas com mais de 15 anos ainda é de 6,8%, 

o que significa onze milhões de pessoas que não sabem ler nem escre-

ver.102 E pensar que, há mais de cinquenta anos, Paulo Freire elaborou 

um sistema de alfabetização capaz de alfabetizar adultos em tempo 

reduzido103, numa perspectiva cultural, reflexiva e humanizadora!  

É importante ressaltar também que, entre os brasileiros alfa-

betizados, muitos são considerados analfabetos funcionais, ou seja, 

incapazes de compreender e utilizar a informação escrita e refletir so-

bre ela, e de realizar operações cognitivas mais complexas, que envol-

vem a integração de informações textuais e destas com os conheci-

mentos e as visões de mundo aportados pelo leitor. De acordo com o 

Índice Nacional de Alfabetismo (INAF, 2018)104, cerca de três em 

cada dez brasileiros têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e 

da escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidi-

ana, como reconhecer informações em um cartaz ou folheto (...). 

Novamente, nos remetemos a Paulo Freire e a sua insistência 

na leitura de mundo como condição para a leitura da palavra. É pre-

ciso desafiar o educando a observar e analisar criticamente a realidade 

em que vive, a perguntar, a exercer sua curiosidade. Não seria o anal-

fabetismo funcional uma consequência do que Paulo Freire chamou 

de “educação bancária”? “Na visão “bancária” da educação, o “sa-

ber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada sa-

ber.” (FREIRE, 2011, p. 81). 

                                                           
102https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-07.  
Acesso em 3 fev. 2021. 
103 A primeira referência ao processo de alfabetização de Paulo Freire encontra-se em 
Educação como Prática da liberdade, 1967. 
104 INAF (Índice Nacional de Alfabetismo) - pesquisa amostral realizada pela ONG 
Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Monte Negro. 
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O que vemos hoje é exatamente o estímulo a essa educação 

bancária, por meio de programas curriculares elaborados por órgãos 

do Ministério e das secretarias de educação, com pouca ou nenhuma 

participação dos educadores, e distribuídos para as escolas para serem 

ministrados de forma mecânica e acrítica por docentes que não tive-

ram uma formação pedagógica reflexiva. Essa atitude, por sua vez, 

muitas vezes é reproduzida pelas professoras e pelos professores na 

relação com os alunos. 

Essa forma de educar é o oposto do que Paulo Freire propôs 

e do que precisamos para desenvolver a consciência crítica, para for-

mar com qualidade social as novas gerações, para fortalecer a demo-

cracia e para o exercício consciente da cidadania. Ele não separa pe-

dagogia e política. Para ele História, Política e Educação caminham 

juntas. Toda ação educativa é uma ação política. Ele queria que todas 

as pessoas se conscientizassem da opressão que sofrem e isso só seria 

possível por meio de um processo educativo que problematizasse a 

prática e possibilitasse uma reflexão sobre ela. Isso vale para o edu-

cando e para o educador. Para Freire, a construção do conhecimento 

é sempre dialógica entre educador e educando mediados pelo mundo.  

Com essa concepção de educação ele se contrapõe à educa-

ção em que se despejam nos educandos conteúdos sem sentido para 

eles, propondo que a realidade em que os educandos estão imersos 

seja a fonte do conteúdo programático. Se, para a alfabetização, o 

ponto de partida são as palavras geradoras, para a continuidade dos 

estudos ele propõe os temas-geradores, que provocam ações e podem 

se desdobrar em vários temas, que vão exigir novas ações e requerem 

um trabalho de diferentes áreas do conhecimento.  

Outro aspecto muito caro a Paulo Freire é a formação dos 

educadores. Não qualquer formação, mas uma que parta da sua pró-

pria prática docente, possibilite uma profunda reflexão e dê condições 

para outra, fundamentada no diálogo com os educandos, no estudo, 

na pesquisa e na problematização. Ele sempre enfatizou que um bom 

professor era aquele que tivesse: “Formação científica, correção ética, 

respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e aprender com o 

diferente” (...) (FREIRE, 1996, p. 18).  

Notamos atualmente, pouca preocupação das secretarias de 

educação com a formação dos educadores e, quando há, muitas vezes 
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é terceirizada e sob a responsabilidade de instituições que desconhe-

cem a realidade das escolas públicas e a política educacional que está 

sendo implementada. 

Hoje, uma outra política pública de educação se faz necessá-

ria em nosso país. E os princípios defendidos por Paulo Freire podem 

fundamentá-la. Uma política pública de educação que possibilite a 

construção de um outro país, pois, se a educação não basta para a 

transformação social, sem ela não haverá mudança. É importante res-

saltar que os princípios que permeiam a obra freireana estão presentes 

na Constituição Brasileira de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), de 1990 e, em parte, no Plano Nacional de Educação (PNE) 

de 2014.  

Na Constituição Federal (art. 206) estão expressos objetivos 

como a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, tal 

como desejava Paulo Freire. No que se refere ao direito à educação, 

o texto constitucional ressalta a gestão democrática, a igualdade de 

condições, a liberdade de aprender e ensinar e a valorização dos pro-

fissionais da educação. Esses princípios são reiterados na Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996 – art.3º) e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990), capítulo IV, 

em que se afirma o pleno desenvolvimento da pessoa, o direito de o 

educando ser respeitado por seus educadores e o direito à organização 

e participação em entidades estudantis. O Plano Nacional de Educa-

ção (2014), também tem como uma de suas diretrizes a promoção da 

gestão democrática da educação pública, propondo como estratégias 

o fortalecimento dos grêmios estudantis, dos conselhos escolares e 

municipais e a participação da comunidade escolar na formulação de 

projetos político-pedagógicos (art. 2º).  

Esse arcabouço legal progressista, no entanto, precisa ser 

apropriado pela população, principalmente pelos jovens, pelas orga-

nizações sociais, pelos educadores e pelas escolas.  As questões que 

afligem nossa população precisam ser problematizadas, como propõe 

Freire, por meio de uma relação dialógica verdadeira que tenha como 

ponto de partida a história de vida e o universo cultural dos educan-
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dos. Para ele, a escola deve ser também um centro irradiador da cul-

tura popular, um espaço de organização política das classes popula-

res.  

Uma outra política pública de educação é possível. Paulo 

Freire nos dá esperança, mas alerta que a esperança não basta: é pre-

ciso ancorá-la na prática. 

 

II. Uma política a favor da função social da escola Paulo Freire e 

a gestão democrática  

Paulo Freire foi secretário municipal de educação de São 

Paulo no governo de Luiza Erundina. Permaneceu no cargo de 1989 

a 1991105 e deixou no sistema municipal de ensino de São Paulo im-

portantes contribuições para a gestão educacional, para os processos 

pedagógicos e para a formação e profissionalização dos educadores. 

Em Paulo Freire, a gestão guia-se pelos princípios da descen-

tralização, autonomia e participação. A democratização da gestão foi 

uma de suas prioridades junto com a democratização do acesso, a 

política de educação de jovens e adultos e a nova qualidade do ensino. 

Assim que tomou posse, encaminhou para as escolas a carta 

Aos que fazem Educação Conosco em São Paulo (FREIRE, 1989). Nessa 

carta, Paulo Freire denuncia a situação precária encontrada na rede 

de ensino com relação à infraestrutura das escolas e, ao mesmo 

tempo, aponta as prioridades de sua gestão, em função de sua visão 

de educação. 

Entendemos que é a falta de participação nas decisões que muitas 

vezes leva ao desânimo e a descrença em relação à escola. Preten-

demos implantar os Conselhos de Escola, fortalecer os Grêmios 

Estudantis. Pretendemos substituir gradativamente a atual função 

de controle burocrático das Delegacias Regionais de Ensino Mu-

nicipal por Núcleos de Ação Educativa, rompendo com uma es-

trutura hierárquica de tomada de decisões sustentadas de cima 

para baixo, e substituindo por instâncias de assistência, acompa-

nhamento e planejamento participativo da atividade pedagógica. 

(FREIRE, 1989, p.6). 

Sob sua liderança, a Secretaria de Educação passou por uma 

grande reestruturação, tendo como objetivo a descentralização e o 

                                                           
105 Ao deixar o cargo, foi substituído por Mario Sergio Cortella, que deu continuidade 
à política educacional iniciada por Freire. 
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foco no pedagógico. As Delegacias de Ensino, que tinham como pri-

oridade os aspectos administrativos, foram transformadas em Nú-

cleos de Ação Educativa (NAE) com finalidade de acompanhamento, 

apoio e formação pedagógica para as escolas. A secretaria de educa-

ção passou a funcionar, então, de forma colegiada: Colegiado Cen-

tral, integrado pelo secretário de educação e representantes de seu ga-

binete, pela Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CO-

NAE) e Diretoria de Orientação Técnica (DOT); Colegiado Interme-

diário, que reunia representantes dos NAEs, da DOT, da CONAE e 

do Gabinete; e Colegiado dos NAEs que reunia integrantes de sua 

equipe. 

Paulo Freire era incisivo nas decisões e se preocupava tanto 

com os aspectos mais gerais da política educacional, quanto com as 

atividades cotidianas da secretaria. Acompanhava o andamento de 

cada programa, incentivava a sua equipe na criação de novos projetos 

e interessava-se sobretudo em ouvir os relatos das equipes que iam a 

campo. Valorizava muito a relação direta com sua equipe de trabalho, 

com uma escuta qualificada da problemática de cada região da cidade 

e da máquina administrativa, como um todo, gerando soluções e en-

caminhamentos coesos, coerentes e enfrentando os obstáculos de 

forma coletiva e solidária. Sempre que possível ia para as escolas. 

Os representantes dos NAEs participavam semanalmente 

dos colegiados centrais da SME e dos encontros pedagógicos com as 

equipes da DOT, onde compartilhavam experiências e reflexões sobre 

os projetos implementados pelas escolas. Havia nesses encontros um 

constante alinhamento conceitual em torno das diretrizes e priorida-

des estabelecidas pela política educacional, buscando a unidade, e en-

caminhamentos reconhecendo a diversidade de condições em cada 

região da cidade. 

Freire costumava declarar que seu objetivo principal era mu-

dar a ‘cara da escola’ e que, para isso, era necessária a participação de 

todos os envolvidos no sistema educacional, não só o secretário, mas 

professores, funcionários, alunos, pais e equipes da secretaria. (apud 

HADADD, 2019, p. 201). 
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Freire também se relacionava com as escolas por meio de car-

tas e vídeos em momentos específicos, como foi o da problematiza-

ção, que aconteceu em uma parada pedagógica, com todas as escolas 

da rede, no primeiro ano da gestão.  

Coerente com seus princípios, Freire problematizava os con-

ceitos da literatura pedagógica convencional. Quando, no início de 

sua gestão, os jornalistas lhe perguntaram o que faria para diminuir a 

evasão escolar, respondeu: “eu gostaria de recusar o conceito de eva-

são, as crianças populares brasileiras são expulsas da escola, é a estru-

tura mesma da sociedade que cria uma série de impasses e dificulda-

des.” (Ibid.). 

Foi corajoso e ousado tomando decisões político-administra-

tivas importantes a favor da garantia do direito de todos os alunos e 

da qualidade do trabalho educacional. Um exemplo foi a medida ad-

ministrativa e polêmica, que fez retornar 2500 funcionários efetivos 

da secretaria da educação, que estavam afastados, por atos de gestões 

anteriores, prestando serviços em outras secretarias ou departamen-

tos, causando prejuízo para a expansão do atendimento na educação.  

Outra medida polêmica foi a transferência do Programa de 

Educação de Adultos, que desde os anos 1970 funcionava na Secre-

taria do Bem-Estar Social para a Educação, visando oferecer melho-

res condições de infraestrutura e profissionais mais bem qualificados 

para o atendimento na alfabetização de jovens e adultos. 106  

Em maio de 1991, Paulo Freire se afasta da Secretaria e 

afirma em sua carta de despedida, o propósito de sua gestão até aquele 

momento:  

Quando assumi a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, minha equipe e eu encontramos as escolas da cidade em 

estado de abandono. Nossa ação se orientou pelo compromisso 

de construir uma escola bonita, voltada para a formação social 

crítica e para uma sociedade democrática, escola essa que deve 

ser um espaço de educação popular e não apenas o lugar de trans-

missão de alguns conhecimentos, cuja valorização se dá à revelia 

dos interesses populares; uma escola cuja boniteza se manifeste 

na possibilidade da formação do sujeito social. (apud HADADD, 

2019, p. 210). 

                                                           
106 Os documentos referentes a esses atos encontram-se em www.coletivopaulo-
freire.org  

http://www.coletivopaulofreire.org/
http://www.coletivopaulofreire.org/
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A sua despedida trouxe tristeza para os educadores, mas em 

nenhum momento o temor da descontinuidade. Já havia um processo 

efetivo de adesão à política educacional, assim como realçou na sua 

despedida: 

Hoje me afasto da secretaria como secretário, não como educa-

dor, seguro de que esta orientação política pedagógica prosse-

guirá, não só porque minha equipe continua, mas porque a pers-

pectiva, as diretrizes e as ações foram construídas em conjunto 

nos colegiados de gestão desta secretaria e são, portanto, uma 

aquisição que expressa a vontade coletiva. (Ibid.). 

A gestão Paulo Freire deixou contribuições fundamentais 

para a rede municipal de ensino de São Paulo, como o Estatuto do 

Magistério Municipal, até hoje vigente, discutido com as educadoras 

e os educadores e sindicatos e que criou condições de trabalho para 

os profissionais da Rede municipal de educação.  

Igualmente importante foi o Regimento Comum das Escolas 

Municipais, também elaborado com a participação da rede de ensino. 

Esse novo regimento aumentava a autonomia escolar, organizava o 

ensino em ciclos de aprendizagem, com impacto positivo sobre os ín-

dices de retenção e evasão escolar e organizava as escolas e os conse-

lhos escolares para a prática da gestão democrática. 

O exemplo de Paulo Freire como gestor indica que mesmo 

em estruturas administrativas hierárquicas e rígidas como a Secretaria 

Municipal de Educação é possível instalar processos democráticos 

que favoreçam a participação das equipes das diferentes instâncias 

desde a secretaria até as unidades escolares. 

Na gestão educacional, as ações planejadas e desenvolvidas 

por processos de participação coletiva, a médio prazo, geram ganhos 

inúmeros e podemos destacar aqui quatro deles: favorece a visão glo-

bal dos problemas, de sua abrangência e complexidade; incentiva o 

engajamento e compromisso dos educadores; aumenta a capacidade 

de acompanhar e monitorar o processo; aumenta a possibilidade de 

resultados efetivos. 

Quando todas as instâncias de uma Secretaria de Educação - 

do gabinete, passando pelos órgãos intermediários e chegando às co-

munidades escolares - tomam decisão coletivamente, durante o pla-

nejamento e executam a ação, todos os participantes serão gestores, 
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porque decidem e se responsabilizam no âmbito de suas competên-

cias.  

 

O Currículo na concepção de Paulo Freire 

Uma escola pública popular não é apenas à qual todos têm acesso, 

mas aquela de cuja construção todos podem participar, aquela 

que atende realmente aos interesses populares que são os interes-

ses da maioria; é, portanto, uma escola com uma nova qualidade 

baseada no compromisso, numa postura solidária, formando a 

consciência social e democrática. Nela todos os agentes e não só 

os professores, possuem papel ativo, dinâmico, experimentando 

novas formas de aprender, de participar, de ensinar, de trabalhar, 

de brincar e de festejar. (FREIRE, 1989, p.10). 

Quando se pretende “mudar a cara da escola”, de uma escola 

burocrática e conservadora ou mesmo daquela já em processo de 

transformação, o currículo escolar passa a ser objeto de estudo e re-

flexão. Não a partir de uma visão reduzida e mecanicista do termo, 

muitas vezes entendido simplesmente como um rol de conteúdos que 

os professores “devem seguir”, mas currículo entendido como teoria 

e prática sobre o que fazer na educação, nas redes de ensino, no es-

paço escolar e nas ações que acontecem fora desse espaço. Esse pen-

samento de Paulo Freire nos faz caminhar para uma compreensão da 

função de currículo, que é dar sentido às experiências de aprendiza-

gem que realizamos em nossos ambientes escolares. 

Nessa concepção crítica de currículo, os aspectos políticos da 

educação ficam bastante evidenciados ao se discutir e se responder as 

grandes questões como: currículo para quê? currículo para quem? cur-

rículo a favor de quem? - cujas respostas sustentam as demais decisões 

curriculares da escola, das quais destacamos o que ensinar, como en-

sinar e como avaliar. É importante defender esta concepção neste mo-

mento em que grupos conservadores têm apontado a necessidade de 

uma suposta neutralidade deste tema na tentativa de sua de ideologi-

zação. 

A clareza sobre a importância da reorientação curricular para 

a construção de uma proposta emancipatória e eticamente compro-

metida com a humanização acompanha educadores progressistas e 

traz uma importante questão relacionada à sua implementação: quais 
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atores serão chamados para essa discussão, como desenhar e acom-

panhar este processo?  

No Brasil, o processo de construção de currículo tem obede-

cido a duas lógicas: uma, que é bem mais frequente e que tradicional-

mente pauta os projetos de educação, inclusive os atuais, que expres-

sam a lógica da centralização, ou seja, são elaborados por “especia-

listas” nos gabinetes e depois encaminhados para as bases. A outra, 

defendida pelo professor Paulo Freire, na qual respeita-se a escola, 

seus educadores, seus alunos, fazendo-a sujeito de sua própria histó-

ria, caminho esse que vai na contramão das tentativas que vêm sendo 

feitas de forma exaustiva nos dias atuais de tornar invisíveis aqueles 

que fazem a Educação no chão da escola. 

Nos processos centralizados de construção curricular, muitas 

vezes equipes de especialistas apresentam projetos curriculares expe-

rimentados em um número muito reduzido de escolas, implemen-

tando posteriormente esse novo currículo em todas as demais escolas 

de uma rede de ensino. Essa lógica, que vai do decisor ao executor, 

não tem conseguido produzir respostas em relação aos problemas que 

originaram a intervenção. E há ainda processos que se dizem partici-

pativos, mas na realidade usam os educadores para ratificar políticas 

conservadoras e elitistas contidas nas propostas curriculares apresen-

tadas por determinados grupos. 

Um processo de reorientação curricular participativo, sendo 

processual e envolvente, dá voz a diferentes atores que compõem a 

comunidade escolar e os estimula a tomar decisões e a se responsabi-

lizar por escolhas curriculares na direção de uma educação crítico-

libertadora. No entanto, as ações não se desenvolvem sem dificulda-

des, pois mudanças geram tensões e conflitos, exigindo equipes coor-

denadoras comprometidas com a transformação social. 

Além do princípio da participação, na concepção freireanas 

de reorientação curricular, são também considerados os princípios da 

autonomia da escola, suas práticas e a relação teoria/prática. 

O diálogo que, para Paulo Freire, é o momento em que os 

seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como 

a fazem e a refazem, se torna uma referência importante para mediar 

esse processo. É por meio da prática dialógica que se conhece e se 

respeita o saber dos educadores, alunos, famílias, suas práticas, seus 
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desejos, suas histórias. O movimento metodológico parte desse saber 

de experiência feito, reflete sobre ele e a ele retorna para, de forma 

refletida, transformá-lo. É um caminho que vai na direção da cons-

trução da autonomia da escola e dos educadores. 

Na gestão Paulo Freire houve um processo de reorientação 

curricular bastante intenso e participativo. Tinha-se como meta a 

construção de um currículo vivo nas escolas, que refletisse as vozes 

dos atores que compunham a comunidade escolar uma perspectiva 

emancipadora. Com o desenvolvimento desse processo, foi possível 

democratizar as relações no interior das escolas e na rede, condição 

necessária à superação da hierarquização do poder com a qual convi-

vemos historicamente na nossa sociedade e que se fazia presente em 

nossas escolas. Paulo Freire dizia: “O que nós queremos é que o edu-

cando cresça, que marche no processo de saber melhor o que já sabe 

para aprender inclusive a criar, a produzir conhecimento que ainda 

não existe.” (FREIRE, 2014, p.178). 

Esse processo iniciou-se com a problematização do currículo 

na rede, na qual todos os educadores explicitaram suas práticas, seus 

desejos e necessidades curriculares. As famílias e os alunos também 

foram convidados a expressar sua visão da escola real e da escola de-

sejada. Os órgãos da Secretaria planejaram e acompanharam cuida-

dosamente esse trabalho para que ele acontecesse nos diferentes espa-

ços e tempos escolares. 

Assim, foi implementada a Reorientação Curricular na rede. 

Muitas escolas, desafiadas, criaram seus próprios projetos, repen-

sando seu ensino noturno, inventando espaços de brincadeiras, inte-

grando a proposta da 4ª e 5ª séries, por exemplo. Já outras, aproxima-

damente 180, aderiram ao projeto apresentado pela Secretaria deno-

minado Ação Pedagógica da Escola pela via da Interdisciplinaridade.107 

O projeto trazia a marca do professor Paulo Freire e era de-

safiador. Em um primeiro momento, o Estudo da Realidade Local, a 

comunidade escolar escolhia um tema abrangente (tema gerador), 

que refletisse os principais desafios daquela realidade. Em seguida, o 

tema gerador orientava a Organização do Conhecimento, ou seja, a sele-

                                                           
107 O registro desse trabalho está disponível em www.coletivopaulofreire.org 

http://www.coletivopaulofreire.org/
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ção e organização de conteúdos e métodos das diferentes áreas do co-

nhecimento, imprimindo-lhe um caráter interdisciplinar, que dava 

sentido às atividades de ensino-aprendizagem por relacioná-las à rea-

lidade vivida pelos alunos no cotidiano.   

Num outro momento, Aplicação do Conhecimento, retornava-

se ao tema gerador, após reflexão, pesquisa e estudo das diferentes 

áreas do conhecimento, o que favorecia uma melhor compreensão da 

realidade e a possibilidade de uma ação transformadora.  

A experiência vivida com a Reorientação Curricular ofereceu 

uma oportunidade ímpar de mobilizar uma rede inteira para pensar o 

currículo e de possibilitar ao educador vivenciar experiências de ser 

sujeito de sua própria prática, realizando escolhas curriculares com 

autonomia e responsabilizando-se por elas. Pode-se dizer que obtive-

mos muitas pistas sobre como imprimir um caráter participativo e 

emancipatório na operacionalização de uma política pública de edu-

cação.108 

Vale a pena ressaltar que a reorientação curricular foi acom-

panhada de um amplo programa de formação permanente. Ambos 

constituíam duas faces da mesma moeda, nas palavras de Ana Maria 

Saul, coordenadora do Movimento de Reorientação Curricular e di-

retora da Diretoria de Orientação Técnica. Isto porque, se integradas, 

fazendo parte de um só movimento, a formação contribuiria para 

adensar a discussão curricular na escola e essa apontava as necessida-

des e os caminhos para a formação de educadores. 

Formação permanente 

(...) O saber que a prática docente espontânea ou quase espontâ-

nea, “desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, 

um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica 

que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito (...) O que 

se precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si mesma, através 

da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se 

como tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 1996, p. 43). 

                                                           
108 O Registro desse trabalho foi publicado pela CECAE-USP (Coordenadoria Execu-
tiva de Cooperação Universitária e de Atividades Especiais da Universidade de São 
Paulo e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (gestão 1989-1992) com o 
título: Ousadia no diálogo: Interdisciplinaridade na escola pública. 
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Freire afirmava que o ser humano, enquanto ser social e his-

tórico, é um ser finito, inconcluso e consciente de sua inconclusão. 

Assim, estamos inexoravelmente inseridos, de forma ingênua ou crí-

tica, em processo contínuo de formação. No caso específico das pro-

fessoras e dos professores, eles estão inseridos no pensar e repensar 

sobre seu trabalho cotidiano, suas práticas. 

Quando se pensa em formação permanente em políticas pú-

blicas de educação, pensa-se, sobretudo, no impacto que esta deva ter 

no currículo, na gestão escolar, na qualidade do trabalho que as esco-

las oferecem ao estudante, na direção do desenvolvimento de sua 

emancipação, autonomia e capacidade crítica. Um programa de for-

mação permanente de educadores na concepção freireana pode ser 

identificado por meio de seus princípios.  

Um deles, fundamental, entende o educador como sujeito de 

sua prática. Cabe a ele criá-la e recriá-la, compreender e tomar deci-

sões curriculares relativas ao ensino, aprendizagem, avaliação e uso 

de tempos e espaços escolares. A formação seria, assim, um espaço 

para o educador construir sua autonomia, ao tomar consciência da 

importância de seu trabalho na formação de outros sujeitos autôno-

mos e críticos. Rejeitam-se, nessa perspectiva, modelos de formação 

que entendem o educador como objeto, mero executor de fazeres con-

cebidos por outros, reprodutor de práticas alheias. 

Outro princípio indica que a formação deve instrumentalizar 

o educador para que crie e recrie sua prática através da reflexão sobre 

o seu cotidiano. Isto exige que sejam criados espaços de formação 

onde o educador, a partir da explicitação de sua prática, possa refletir 

sobre ela, desvelando a teoria que lhe dá suporte e voltar a ela de 

forma mais crítica e reflexiva. São espaços onde a rigorosidade con-

ceitual é acompanhada de atitudes de acolhimento e de solidariedade. 

A formação do educador deve ser constante e sistematizada 

porque a prática se faz e se refaz. Esse princípio nos alerta para a ine-

ficiência de ações pontuais e desarticuladas de formação. O movi-

mento metodológico de ação/reflexão/ação, para gerar transforma-

ções importantes nos fazeres de grupo de educadores e de uma rede 

de ensino, exige tempo, persistência, planejamento, acompanha-

mento e jornada de trabalho que possibilite essa formação. E produz 
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aprendizagens e transformações que impactam diretamente na quali-

dade social da prática da sala de aula. 

Em um programa de formação freireano a própria gênese do 

processo de conhecimento é objeto de estudo: como a criança, o ado-

lescente e o adulto aprendem, como ensinar para que todos apren-

dam, como ensinar para que eles se percebam aprendendo. A reflexão 

sobre o próprio percurso de aprendizagem do educador, na formação, 

o faz perceber o processo de conhecer. 

A metodologia dos grupos de formação109 foi uma modali-

dade inovadora e marcante nesse período e bastante reconhecida pe-

los educadores, pois permitia que professores, coordenadores pedagó-

gicos e diretores trouxessem sua prática como conteúdo da formação, 

refletissem sobre ela buscando a teoria que a sustentava e voltassem a 

ela, refazendo-a criticamente. Desta forma, permaneceu viva nos es-

paços escolares durante todo o tempo do governo.     

O programa de formação permanente envolveu massiva-

mente os educadores de educação infantil, ensino fundamental, en-

sino de jovens e adultos, avançando também na direção de formação 

de pais, alunos, conselhos escolares, grêmios estudantis e outros tra-

balhadores da Educação. 

Algumas ações de formação foram comuns a toda a rede mu-

nicipal. Os formadores dos Núcleos de Ação Educativa de diferentes 

regiões da cidade encontravam-se regularmente para discutir sua prá-

tica, refletir sobre ela e planejar seu trabalho, em conjunto com coor-

denadores/assessores da DOT. Outras ações eram regionalizadas, 

concebidas e desenvolvidas pelos NAEs. A intenção era manter a uni-

dade da rede municipal e respeitar a diversidade de uma cidade tão 

grande e complexa quanto São Paulo. 

O acompanhamento da reorientação curricular desenvolvido 

nas escolas neste período também forneceu as pistas para o planeja-

mento processual de um amplo programa de formação para os edu-

cadores, dentro e fora da unidade escolar, com oferta de cursos, pa-

lestras, debates, seminários, ciclos de cinema, a fim de que se apropri-

assem dos avanços nas diferentes áreas de conhecimento, suprissem 

                                                           
109 A esse respeito ver Grupos de formação: uma (Re) visão da Educação do Educador. 

Disponível em www.coletivopaulofreire.org 
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eventuais lacunas da formação inicial e ampliassem seu universo cul-

tural. 

Vale ressaltar que docentes das principais universidades de 

São Paulo (USP, UNICAMP E PUC/SP) participaram de todos os 

momentos da Reorientação Curricular trazendo importantes contri-

buições das respectivas áreas do conhecimento, tanto para o debate 

curricular como para os conteúdos da formação. Foi a primeira vez 

que o processo de formação se deu nas escolas e nos NAEs e não nas 

universidades. Os temas trabalhados eram as dificuldades e as pro-

postas das professoras e dos professores da rede e não os projetos de 

pesquisa do professor convidado. Por outro lado, esses docentes leva-

ram como contribuição, para os bancos da Academia, o chão das nos-

sas escolas públicas e o pensamento de seus atores. 

Que impacto esse amplo conjunto de ações teve na rede? Po-

demos afirmar que ele foi percebido na presença de vida, de debate, 

de reflexões nas escolas. E na consequente diminuição dos índices de 

evasão e retenção dos alunos, na adesão das educadoras e dos educa-

dores aos diferentes programas de formação permanente, na adesão 

ao Projeto da Interdisciplinaridade via Tema Gerador e nas mudan-

ças ocorridas na gestão e no currículo das escolas, publicizadas pelos 

próprios educadores no I e II Congressos de Educação, promovidos 

pela Secretaria Municipal de Educação realizados no final dos anos 

de 1991 e 1992 que contaram com a participação de milhares de edu-

cadores e de outros representantes da comunidade escolar .  

 

III. Algumas condições para se implementar uma política de edu-

cação fundamentada nas concepções freireanas 

  1. Na escola 

Sonhamos com uma escola pública capaz, que se vá construindo 

aos poucos num espaço de criatividade. Uma escola democrática 

em que se pratique uma pedagogia da pergunta, em que se ensine 

e se aprenda com seriedade, mas em que a seriedade jamais vire 

sisudez. Uma escola em que, ao se ensinarem necessariamente os 

conteúdos, se ensine também a pensar certo. (FREIRE, 2000, 

p.24). 

Paulo Freire não concebia a escola apenas como um lugar 

para aulas, mas também para o desenvolvimento de relações sociais. 
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A escola pública, especialmente nas áreas carentes de equipamentos 

culturais e de lazer, torna-se também um centro agregador da comu-

nidade. Acolhe movimentos culturais e atua como espaço de resistên-

cia e de afirmação de direitos, bem como de proposição de novas lin-

guagens, propiciando o desenvolvimento comunitário. “Uma escola 

cuja boniteza se manifestasse na possibilidade de formação do sujeito 

social”. (FREIRE, 1989).  Ele assumia claramente a concepção de 

que a educação pública, além de um direito, é uma conquista histórica 

das classes populares, e como tal deve ser valorizada.  

A escola deve ser também um centro irradiador da cultura popu-

lar, à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para 

recriá-la. A escola é também um espaço de organização política 

das classes populares. A escola como um espaço de ensino e 

aprendizagem será então um centro de debates de ideias, solu-

ções, reflexões, onde a organização popular vai sistematizando 

sua própria experiência. (FREIRE, 1989, p.8). 

Nas redes públicas brasileiras, apesar de todas as adversida-

des, há escolas que buscam desenvolver projetos pedagógicos inspira-

dos nos ideais de Paulo Freire. No entanto, quando se pensa em polí-

tica pública de educação, quando se almeja uma mudança qualitativa 

na prática de todas as escolas de um sistema de ensino, o poder pú-

blico precisa criar as condições necessárias. 

Analisando o período em que Paulo Freire e Mario Sergio 

Cortella foram responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação 

de São Paulo, identificamos diversas condições que possibilitaram o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico proposto.  

Toda a estrutura da Secretaria de Educação foi reformulada, 

tendo em vista torná-la menos burocrática, mais democrática e parti-

cipativa. As escolas foram ouvidas e participaram ativamente do Mo-

vimento de Reorientação Curricular, da elaboração de um Estatuto 

do Magistério e de um novo Regimento Escolar. A formação conti-

nuada, além de desenvolver o professor nas diferentes áreas do conhe-

cimento, tinha foco na relação professor-aluno, na necessidade de es-

tabelecer com ele um verdadeiro diálogo. 

Houve melhoria das condições de trabalho dos educadores, 

com estabelecimento de piso salarial, melhores salários, estabilidade 

de acordo com a legislação vigente, adicional noturno e adicional 

para trabalhadores em escolas de difícil acesso, jornada que previa, 
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além das aulas, tempo para trabalho coletivo, preparo de aulas e ou-

tras atividades inerentes ao fazer docente. Foram realizados concur-

sos públicos para todas as etapas da docência, bem como para o qua-

dro auxiliar da escola.  

Os trabalhadores da educação têm na concepção freiriana o 

tratamento respeitoso que merecem e de que precisam para realizar 

seu trabalho. O primeiro princípio é o respeito à autonomia do pro-

fessor e a garantia de sua participação nos diferentes níveis de gestão 

da escola, possibilitando um rompimento com uma estrutura hierár-

quica de tomadas de decisões, que deveria ser substituída por um 

“acompanhamento e planejamento participativo da atividade peda-

gógica”. (FREIRE,1989, p.6). Não há imposição de ideias, teorias ou 

métodos, mas diálogo e busca de convencimento. Paulo Freire dizia:  

“Vamos lutar, pacientemente impacientes, por uma educação 

como prática da liberdade”. Para isso, propunha-se a “restabele-

cer integralmente a liberdade de expressão e organização como 

elementos constitutivos essenciais da democracia” (Ibid.).  

Como se pode constatar, foram muitas as mudanças para an-

corar a proposta de se “mudar a cara da escola”, da rede municipal 

da maior cidade do Brasil. Essa atitude revelava vontade política de 

melhorar a qualidade de ensino e oferecer educação para todos, assim 

como um investimento orçamentário significativo na educação.  

Infelizmente sabemos que parte do que foi construído na ges-

tão de Paulo Freire se perdeu. Mas seus ideais estão vivos em muitos 

educadores e nas suas obras e podem e devem ser revividos. Hoje, 

vemos que é essencial a preocupação com a carreira, as condições de 

trabalho e a formação continuada dos que atuam nas escolas. É pre-

ciso que isso se torne política de Estado e não medida transitória de-

pendente da vontade política dos diferentes governos. 

Uma escola que se pretende freireana precisa buscar sempre 

a ampliação do acesso e permanência dos alunos, com aprendizagem. 

Desde o início da gestão Paulo Freire houve um intenso debate com 

os educadores sobre os índices de retenção e evasão escolar. A elabo-

ração do novo Regimento escolar, com participação de toda a rede de 

ensino, rompeu a seriação e foram implantados três ciclos de apren-

dizagem, considerados pelos trabalhos acadêmicos da área mais ade-
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quados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes: o primeiro en-

globando o 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental; o segundo, o 4º., 

5º. e 6º. anos, e o terceiro ciclo, o 7º e o 8º110. 

Atualmente, vivemos uma pandemia, com graves prejuízos 

para os alunos, principalmente para os da escola pública. O que diria 

Paulo Freire? É preciso buscar esses alunos, acolhê-los, encontrar 

meios de promover seu reencontro com as aprendizagens significati-

vas. Não se pode perder nenhum deles. 

Uma escola inspirada em Freire busca a inclusão de todos. 

Como acolher os alunos com deficiência? E o aluno trabalhador? Os 

que só podem estudar no período noturno? Os adolescentes, jovens e 

adultos que ainda não estão alfabetizados? 

Na gestão Paulo Freire foram desenvolvidos projetos especí-

ficos para as necessidades das diferentes escolas e para o atendimento 

às especificidades das comunidades. Criou-se o MOVA-SP (Movi-

mento de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo) 

com o objetivo de garantir o direito à educação para trabalhadores 

que interromperam ou nem iniciaram os estudos. Muitas organiza-

ções da sociedade civil, que já faziam alfabetização de adultos, pleite-

aram apoio para ampliar seus atendimentos e foram atendidas. 

Outro aspecto dessa gestão foi a inclusão de alunos com de-

ficiência, até então atendidos exclusivamente em escolas especiais, 

nas classes comuns, com um atendimento paralelo na própria uni-

dade. Houve uma preparação do prédio escolar para esse atendi-

mento e o trabalho foi desenvolvido de forma integrada pelas Secre-

tarias do Bem-estar Social, da Educação e da Saúde.111 Ainda hoje há 

necessidade de se prover recursos humanos e físicos para atendimento 

de alunos com deficiência.  

Um projeto político-pedagógico inspirado em Freire, valo-

riza o espaço físico onde a convivência e a aprendizagem se concreti-

                                                           
110 Atente-se que o ensino fundamental naquele momento tinha duração de 8 anos. 

111 Os princípios norteadores dessa política, bem como a avaliação dos seus resultados 
mais imediatos estão sintetizados no relatório Educação especial ou educação: Relato de 

uma experiência Intersetorial, 1989-1992, do Programa de Atendimento aos Portadores de 

Necessidades Especiais (PAPNE) (SEBES, SME, SMS, PAPNE, 1992). 
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zam. Na obra Pedagogia da autonomia (FREIRE, 1996, p.50), refle-

tindo sobre a precariedade dos prédios escolares encontrada no início 

da sua gestão, Paulo Freire perguntava-se: “como cobrar das crianças 

um mínimo de respeito às carteiras escolares, às mesas, às paredes, se 

o Poder Público revela absoluta desconsideração pela coisa pública?”. 

“Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço”. 

Ou seja, o respeito pela coisa pública fica patente no cuidado que as 

políticas públicas conferem aos prédios escolares. 

Todavia, uma política pública de construção de espaços es-

colares não pode ser regida por critérios apenas técnicos. Temos visto, 

muitas vezes, a improvisação de prédios escolares sem o mínimo de 

condições sanitárias e pedagógicas para o uso educacional ou prédios 

que não atendem necessidades da população. Mais do que frutos de 

um projeto único, a arquitetura desses espaços deve respeitar as ne-

cessidades e o modo de vida dessas comunidades. Além do prédio 

adequado e dos mobiliários, materiais pedagógicos como livros, ma-

pas, materiais de ciências, gravadores, filmadora, televisor, micro-

computadores e impressoras e acesso à rede de internet se fazem ne-

cessários.  

Novamente, o que diria Paulo Freire, em relação a essa ques-

tão, no contexto da pandemia que vivemos? Como podem crianças e 

adolescentes das classes populares acompanhar aulas a distância sem 

os recursos tecnológicos necessários e sem acesso à banda larga da 

internet? Para Paulo Freire, a garantia de condições físicas e pedagó-

gicas para os alunos aprenderem sempre foi prioridade. Por isso, em 

sua gestão, as escolas da rede foram amplamente cuidadas, nas suas 

várias dimensões. 

Paulo Freire acreditava e investia na autonomia da escola. 

Acreditava que cada comunidade escolar, no seu contexto e em per-

manente diálogo entre educadores, alunos, famílias e outras institui-

ções da comunidade, é capaz de dizer quais são as condições neces-

sárias para desenvolver o seu projeto político-pedagógico. Mais do 

que dizer, é capaz de lutar pela implantação dessas condições. 

 

2. No território 
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Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos 

ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a impor-

tância das experiências informais nas ruas, nas praças, no traba-

lho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que 

variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal 

docente se cruzam cheios de significação. (FREIRE, 1996 p. 50).  

Para Paulo Freire não é só na escola que se aprende. Segundo 

Moacir Gadotti, desde seus primeiros escritos, Paulo Freire conside-

rou a escola muito mais que as salas de aula; para ele, a experiência 

cotidiana constitui espaço de produção de conhecimento.  

Essa visão mais abrangente da educação também está ex-

pressa na Constituição Federal e na legislação educacional brasileira 

(LDB, ECA e PNE) que reconhece as crianças e os adolescentes como 

sujeitos sociais de direitos e atribui a responsabilidade de sua educa-

ção à família, à sociedade e ao estado, que devem lhes assegurar com 

absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à educação, ao lazer, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência fami-

liar e comunitária.112 

Amplia-se, assim, o conceito de educação para além da edu-

cação escolar, reconhecendo-se o caráter socioeducativo de outros es-

paços públicos e sua importância para o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes. Dessa nova visão, impõe-se a necessidade de se pro-

mover diferentes possibilidades de crianças e adolescentes vivencia-

rem experiências educacionais também nos espaços existentes no 

bairro e na cidade em que vivem, assim como interagirem com diver-

sos grupos sociais, com diferentes linguagens e discursos e com as vá-

rias práticas culturais presentes na sociedade.     

Articular os serviços e instituições de caráter educacional de 

um determinado lugar para atender às necessidades de desenvolvi-

mento de crianças e adolescentes deve ser uma ação intencional das 

políticas públicas e dos educadores. Isso implica desenvolver uma 

                                                           
112 Constituição Federal, art.227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 
1990, art. 3º e 4º; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996, 
art. 1º e 2º; Plano Nacional de Educação, Lei 10.172 de 2001, diretrizes 5.2.  
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proposta de base territorial, solidária, com novas relações institucio-

nais, mais articuladas e mais democráticas. Entendemos que esse pro-

cesso exige mudanças radicais nas formas tradicionais de gestão pú-

blica, para constituir uma unidade de ação que comprometa todos os 

responsáveis pelas políticas públicas de atendimento à infância e à 

adolescência; portanto, não é simples, mas é indispensável. Essa é 

uma forma de se enfrentar as desigualdades sociais e a exclusão que 

historicamente estão presentes na sociedade brasileira, impedindo o 

exercício dos direitos sociais da maior parte dos cidadãos.      

Nesse processo, a participação da escola é de fundamental 

importância. Ela é a instituição que acolhe diariamente e por um 

longo período de vida as crianças de qualquer comunidade, tendo 

acesso às famílias e reconhecimento social como instituição educa-

dora. É um ponto de referência no território e na vida das pessoas, 

criando raiz e tradição. Possui, assim, um grande potencial para agre-

gar as diferentes expressões culturais da comunidade e inaugurar re-

lações de interação entre as instituições, grupos e serviços. Essa inte-

ração, de caráter intersetorial, é um dos maiores desafios que se im-

põem nos tempos atuais para a gestão social pública.  

O conceito de intersetorialidade converge para a concepção 

de cidade educadora, vigente no campo político-social desde a década 

de 80 e concretizada em várias regiões do planeta, pela Associação 

Internacional de Cidades Educadoras (AICE). A concepção de cidade 

educadora abarca uma intencionalidade política, ética e pedagógica 

que elege a cidade como local privilegiado das relações sociais cons-

titutivas do cidadão, pois os sujeitos “não habitam a nação”, habitam 

a cidade. Tal concepção deu origem a várias experiências municipais 

no país, de articulação e integração entre secretarias de governo e so-

ciedade civil, voltadas para a educação das crianças e dos adolescen-

tes. Na cidade de São Paulo, que participou da 1ª reunião de Cidades 

Educadoras em 1990 e aderiu à AICE em 2004, a implantação dos 

CEUs – Centros Educacionais Unificados foi uma delas.  

A proposta de articulação de instituições, pessoas e grupos de 

um determinado lugar com a finalidade de ampliar as oportunidades 

de aprendizagem para crianças e adolescentes tem como referência o 

conceito de território como a base material sobre a qual a sociedade 

produz sua história. A relação entre território e sociedade é viva e 
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dinâmica, um constitui o outro. Para o geógrafo Milton Santos, o ter-

ritório é o dado essencial da condição da vida cotidiana. Diz ele: 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, 

o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O ter-

ritório é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e 

espirituais da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 

território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em 

território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o ou-

tro. (SANTOS, 2003, p. 96 e 97). 

Dessa forma, é importante que se promova a interação de cri-

anças e adolescentes com o território vivido, para que desenvolvam o 

sentimento de identidade e pertencimento a esse lugar. Circular por 

ele e conhecer suas potencialidades e fragilidades permite a crianças 

e adolescentes apropriarem-se criticamente do seu espaço e de sua 

cultura, identificarem-se com ele, usufruir do que oferece e buscar 

transformá-lo para melhor. 

Uma escola que trabalhe na direção da superação das desi-

gualdades sociais deve lutar para propiciar o acesso de seus alunos às 

várias fontes de conhecimento, o que não é possível só com os recur-

sos que a escola tem. O desafio que se apresenta a ela, então, é o de 

articular-se aos demais espaços educativos do território, numa atua-

ção em rede, garantindo a crianças e adolescentes o exercício da cida-

dania e o direito que têm à educação de qualidade social. Isto significa 

transformar-se em uma escola cidadã. Moacir Gadotti nos informa 

no verbete ESCOLA do Dicionário Paulo Freire que, em uma entrevista 

concedida por ele à TV Educativa do Rio de Janeiro, em 19 de março 

de 1977, assim expressou a sua concepção de “escola cidadã”:  

A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direi-

tos e deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. 

A Escola Cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de 

quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola 

cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se 

exercita na construção da cidadania de quem usa o seu espaço. 

No nosso entendimento, não é possível falar em escola ci-

dadã sem que se reconheça a importância do Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e a participação da 

escola nesse sistema.  
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E o que é o SGDCA? É uma rede de organizações e institui-

ções do governo e da sociedade civil, estabelecida pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) e consolidada pela Resolução 113 

de abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) para fazer valer os direitos das crianças e 

adolescentes assegurados na legislação. Reconhece as crianças e os 

adolescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar 

de desenvolvimento, cabendo-lhe protegê-los de ameaças e violações 

de seus direitos, garantindo que elas sejam apuradas ou reparadas 

quando acontecerem.  

São três as funções do SGDCA: a promoção, a defesa e o 

controle das políticas públicas voltadas para a efetivação dos direitos 

humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal.  

Na Promoção de Direitos estão todos os responsáveis por 

executar o direito assegurado na Constituição e nas demais legisla-

ções voltadas à infância e à adolescência, transformando-o em ação. 

Nessa perspectiva, os professores e os profissionais da educação são 

os atores que executam o direito à educação, enquanto médicos, en-

fermeiros e outros profissionais que trabalham em clínicas, hospitais, 

postos de saúde e afins são os responsáveis pela realização do direito 

à saúde. Desta forma, fazem parte da Promoção de Direitos todas as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Cultura, Esporte e Lazer, que asseguram os direitos constitu-

cionais, por meio de políticas, programas e serviços. O governo fede-

ral também exerce um papel importante na promoção de direitos ao 

implementar políticas sociais, como o programa Bolsa Família e o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

A função da Defesa de Direitos é exercida pelo conjunto de 

leis e pelas instâncias judiciais, que, respectivamente, dão sustentação 

e fazem a fiscalização da legislação específica, aplicando sanções 

quando se detecta o seu descumprimento, com a apuração dos direi-

tos violados e responsabilização de possíveis violadores. Os atores 

mais conhecidos são o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Há 

ainda as Varas da Infância e Juventude, as Varas Criminais, a Polícia 

Militar e Civil, as Ouvidorias, os Centros de Defesa da Criança e do 
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Adolescente (CEDECAs) e outras entidades e instituições que atuam 

na proteção jurídico-social.  

A função Controle de Direitos é de reponsabilidade dos Con-

selhos de Direitos, que são espaços de participação da sociedade civil, 

criados pela Constituição de 1988, para a construção democrática de 

políticas públicas. São espaços institucionais para o cidadão formular, 

mas também supervisionar e avaliar as políticas públicas no âmbito 

municipal, estadual e nacional, como o Conselho de Direitos da Cri-

ança e do Adolescente; o Conselho da Assistência Social, da Educa-

ção e da Saúde.  

Sendo a escola e os demais equipamentos públicos de um de-

terminado lugar os operadores dos direitos garantidos, pela Constitui-

ção, a crianças e adolescentes, nada mais lógico que atuem em rede 

para a sua proteção social. No entanto, muitas instituições sequer têm 

consciência de que pertencem ao SGDCA e que têm, portanto, res-

ponsabilidade em garantir que se concretize o direito operado por ela, 

no caso da escola, manter crianças e adolescentes estudando e apren-

dendo. Para isso, às vezes ela precisa da ajuda, em ação coordenada, 

de outras instituições do território; esse é o caso da realização da 

busca ativa de crianças e adolescentes que habitam o lugar e nunca 

frequentaram ou, por algum motivo, foram excluídos da escola. 

Articular ações intersetoriais tem sido uma bandeira de luta 

de educadores comprometidos com os direitos de crianças e adoles-

centes, em várias frentes de atuação, tanto no interior das escolas, pela 

formulação coletiva de projetos curriculares que promovem a intera-

ção dos estudantes com outros espaços educativos do território, como 

fora dela, por meio da organização de grupos de educadores de dife-

rentes escolas do mesmo território, para discutir questões que lhes são 

comuns nas condições de trabalho, para trocar experiências, planejar 

projetos pedagógicos interescolas e fortalecer práticas pedagógicas 

emancipadoras. Cabe ressaltar que será necessário também que o po-

der público assuma sua responsabilidade e promova debates e ações 

que fortaleçam o SGDCA, junto às diferentes secretarias de governo, 

assim como propicie condições para que os operadores das políticas 

públicas de atendimento à infância e à adolescência possam planejar 

e executar ações integradas, nos vários níveis da gestão administra-

tiva. 
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Considerações finais 

Os princípios e conceitos freireanos de educação não se res-

tringem a uma conjuntura social circunstancial, específica, embora se 

realizem mergulhados nos contextos produzidos pela história. São pe-

renes, na medida em que têm como centro da reflexão o desenvolvi-

mento do ser humano como um sujeito autônomo, crítico, solidário 

e consciente do lugar que ocupa nesse mundo, que luta, para que a 

sociedade se transforme na direção de ser um lugar melhor e mais 

justo para todos os que nela vivem.  

Esses princípios sustentaram o trabalho de Paulo Freire 

como educador, ao longo da vida, e alicerçaram uma política pública, 

construída a muitas mãos, como ele sempre valorizou, no período em 

que esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo.  

Várias outras políticas públicas de educação podem ser cria-

das e recriadas, em diferentes momentos da história, a partir dos prin-

cípios freireanos, contemplando valores inafiançáveis como a demo-

cracia e a dignidade humanas. Assim, mais que nunca, precisamos 

nos guiar por tais princípios e procurar construir políticas educacio-

nais que têm neles sua base, para nos fortalecermos e a todos que lu-

tam contra a opressão, a fim de resistirmos ao desmonte do sonho de 

uma educação de qualidade para todos e aos ataques que vem so-

frendo esse nosso grande pensador. 
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PAULO FREIRE: APONTAMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO 

LIBERTADORA, CONDIÇÕES ÉTICAS E MIGRAÇÕES 

 

Cristóvão Domingos de Almeida113 

Luiz Carlos Teixeira Lopes114 

 

 

Libertação, ética e prática 

Freire (1997, p. 37) expressou que “não é possível pensar os 

seres humanos longe, da ética, quanto mais fora dela” e esse pensa-

mento se articula com um dos artigos da Declaração Universal dos 

Direitos humanos: os seres humanos nascem livres e iguais em digni-

dade e direitos. Nessa perspectiva, o nosso ponto de partida são as 

dimensões éticas e os direitos a serem conquistados pela população 

vulnerável e marginalizada. Para a conquista da cidadania é preciso 

obter a liberdade e a capacidade de exercer valores éticos que ganham 

destaque nas nossas atividades e relações sociais cotidianas. Homens 

que têm sido tratados como não-homens, vivenciando as diversas for-

mas de agressão, exclusão e negação da dignidade humana e, tam-

bém, uma parte considerável da pessoas têm sido impedida de exercer 

a humanização, a convivência respeitosa, mesmo assim encontra po-

ros, frestas, caminhos para resistirem e lutar pela libertação de si e do 

coletivo. E, frente a essas situações, que Paulo Freire nos orienta que 

os oprimidos devem ser o exemplo para eles mesmos, na postura 

ética, na luta pela libertação, ou seja, tomar consciência da sua con-

dição e expressar a força para lutar contra a perversidade, a ganância, 

a exploração e a desumanização. 
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Foi por volta dos anos de 1960, antes da mobilização em 

torno da urgente reflexão teórica sobre a libertação na América Latina 

que Paulo Freire nos apresentou o tema da educação como práxis da 

libertação. Para ele, educar, existir na dimensão do humano, só é pos-

sível a partir da ética, da solidariedade e da justiça social. Esse pensa-

mento se une a Wittgenstein (2005, p. 19) “a ética não trata do 

mundo, a ética dever ser condição do mundo”. 

É importante ressaltar que o conceito libertação é central em 

Freire, que se vincula a liberdade, conscientização e revolução. Ou 

seja, Freire (2006, p. 79) nos mostra a libertação como uma práxis “a 

ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. E, 

ao unir esse posicionamento com o projeto educativo libertador, visa 

transformar a realidade social na sua interação com o meio, na pro-

moção da comunicação e da libertação como processo dialógico. 

Desse modo, para Freire (1970, p. 72), a educação como prática liber-

tadora tem início “no seu impulso inicial conciliador. Daí que tal 

forma de educação implique a superação da contradição educador-

educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, 

educadores e educandos”. Com isso, ninguém pode ser reduzido a 

condição de objeto, de receptor e depositário de conteúdo. 

É preciso esclarecer ainda que a proposta de educação liber-

tadora se associa aos oprimidos, excluídos, revolucionários, progres-

sistas, dito de outra forma, é preciso que haja a libertação dos oprimi-

dos, sem essa libertação, eles não podem ser mais. A ideia de ser mais 

em Freire (2004, p. 128) permite que as pessoas livres denunciem “a 

ordem que os esmagam, transformando essa ordem em práxis. Só eles 

podem anunciar um novo mundo, um mundo que está constante-

mente sendo recriado e renovado”. Isso porque as pessoas são prove-

doras das suas próprias vidas e como seres livres, constroem as suas 

histórias e uma nova realidade nasce do exercício da sua liberdade.  

Este anúncio de um novo mundo, que chamamos aqui, de 

consciência crítica possibilita que educadores e educandos sejam 

agentes de transformação da realidade e numa relação dialógica bus-

cando não apenas conhecer a realidade dada, mas, descobrir o que 

está além do que ela nos apresenta.    
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Uma das características do homem é que somente ele é homem. 

Somente ele é capaz de tomar distância frente ao mundo. So-

mente o homem pode distanciar-se do objeto para admirá-la. Ob-

jetivando ou admirando – admirar se toma aqui no sentido filosó-

fico – os homens são capazes de agir conscientemente sobre a re-

alidade objetivada. É precisamente isto, a práxis humana, a uni-

dade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão sobre o 

mundo. (FREIRE, 1979, p. 15). 

Sobre esses posicionamentos freireanos dois aspectos mere-

cem destaques. O primeiro é de que a conscientização deve combinar 

com as mudanças estruturais na sociedade. O segundo aspecto é que 

quem trabalha com a educação para a liberdade se engaja numa prá-

xis social que auxilia as pessoas a fazerem a experiência do lugar onde 

se encontra e ao conhecer a realidade, permite revelar, aprofundar a 

descoberta de modo crítico. Essa percepção é processo que desmisti-

fica a realidade dada como verdade para se chegar a plena realização 

humana. Essa transformação permanente possibilita o surgimento de 

pessoas livres, autônomas e justas. Ao unir esses aspectos, Freire 

(2006, p. 85) menciona que a “educação libertadora é um processo 

pelo qual o educador convida os educandos a reconhecer e desvelar a 

realidade criticamente, não há sujeitos que libertam e objetos que são 

libertados”. 

A consciência crítica se fortalece com o dialógico, que deve 

ocorrer de modo gradual, contínuo e respeitoso, ou seja, a criticidade 

pressupõe falar, mas também saber escutar. Pois, o ponto de vista di-

alógico, a libertação se situa dentro de um tempo e de um espaço em 

constante devir.  

De acordo com Freire, a conscientização é um compromisso 

histórico e, portanto, se situa na história e na memória. O ser humano 

está inserido na história, o que implica assumir o seu papel como su-

jeito de transformação, que tem o protagonismo de não apenas fazer 

o mundo, mas, também refazer o mundo de maneira crítica. O pro-

cesso do conhecimento ou da aprendizagem, “exige que os homens 

criem sua existência com um material que a vida lhes oferece” 

(FREIRE, 1979, p. 15). 

Isso só é possível numa relação dialética no contexto da prá-

xis, da ação e da reflexão. Desse modo, ele propõe pensar a educação 

como prática da liberdade, em um ato de conhecimento e ao mesmo 
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tempo, numa aproximação e inserção crítica na realidade. Ele quis 

fazer da libertação do homem o sentido de sua ação prática. Ao olhar 

sobre a realidade descobre a si mesmo como ser no mundo e percebe 

que a sua existência é repleta de possibilidades.  

A história apresenta, duas possibilidades para o desenvolvi-

mento humano, de um lado a hominização, no seu processo evolu-

tivo, do outro a humanização, no seu processo humanizador. Freire 

(1997, p. 30) diz 

[...] Humanização e desumanização, dentro da história, em um 

contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens 

como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. 

Segundo Freire, a prática educativa é em si mesma, liberta-

ção e conscientização. A partir da prática social da transformação da 

realidade é possível compreender o que desumaniza, de um lado, e o 

que humaniza, do outro. Na linguagem profética usamos dois termos 

para definir essas dimensões: anúncio e denúncia. Saber o que huma-

niza e o que desumaniza dentro de uma estrutura estabelecida leva ao 

anúncio e a denúncia. O anúncio por si só é denúncia. O ato de de-

nunciar o que desumaniza e de anunciar o que humaniza também 

pode ser considerada como utopia. Essa conscientização é um convite 

a assumir uma postura ética e ao mesmo tempo utópica frente ao 

mundo. O fator utópico não é algo irrealizável, mas, visto como, um 

processo dialético e de tomada de consciência para a transformação 

social. 

 A utopia é apresentada como um compromisso histórico. 

Pensar na utopia é pensar na profecia dos que anunciam e denunciam 

um sistema opressor e de exclusão. Como pessoas proféticas que em 

diferentes tempos da história, lutaram, resistiram, doaram com a pró-

pria vida, em prol do compromisso efetivo da transformação do 

mundo, como semente lançada para gerar um novo amanhã, para que 

os homens no futuro possam viver com liberdade, justiça e direitos. É 

importante ressaltar que as pessoas que oprimem, dominam e margi-

nalizam têm dificuldades para compreender as mudanças pelo viés da 

autonomia e das utopias. Se sentem confortáveis na sua posição de 

dominadores e opressores e, portanto, resistem a ideia de libertação 

enquanto uma perspectiva humanizadora. Desse modo, “não podem 
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ser proféticos e, portanto, não podem ter esperança” (Freire, 1979, p. 

16). 

Freire continua os argumentos, diferenciando humanização 

ou desumanização, 

 [...] Se ambas são possibilidades, só a primeira parece ser o que 

chamamos ‘vocação dos homens’. Vocação negada na injustiça, 

na exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas afir-

mada na ânsia de liberdade, de justiça, da luta dos oprimidos pela 

recuperação de sua humanidade roubada.  (FREIRE, 1977, p. 30)  

O homem, não-humano, ou seja, desumanizado, é uma dis-

torção de sua vocação original dentro de um contexto histórico. A 

pessoa que se descobre, protagonista de uma nova história, põe em 

prática suas competências e habilidades em discernir a realidade que 

se revela a sua frente.  

A vocação ontológica do ser humano é ser sujeito livre e au-

tônomo e não objeto. A sua vocação para ser plena não pode perma-

necer sem sentido, sem objetivos e sem finalidades, pois, “a ação só é 

humana quando, mais que um puro fazer, é um que fazer, quer dizer, 

quando se dicotomiza da reflexão” (Freire, 1977, p. 42) e é capaz de 

produzir espaços de dignidade para os seres humanos. Nesse sentido, 

as pessoas se constroem nas relações com o outro e à medida que é 

capaz de articular respostas concretas para enfrentar e transformar aos 

diversos desafios traçados pela realidade que o circunda.  

 

O ser humano ético 

Desde a experiência colonial até os nossos dias, a maioria da 

população é marcada pela exploração e dominação, especialmente a 

classe trabalhadora que depende da força vital para sobreviver e, parte 

das oligarquias, elites ou grupos que estão no poder se aproveitam 

dessa condição para exercer o domínio sobre o outro. Tanto é assim 

que,  

[...] em lugar de lutar pela libertação, os oprimidos tendem a con-

verter-se eles mesmos em opressores ou em ‘sub-opressores’. A 

mesma estrutura de seu pensamento se tem visto condicionada 

pelas contradições da situação existencial concreta que os têm ma-

nipulado. Seu ideal é ser homens, mas, para eles, ser homens é ser 

opressor. Este é seu modelo de humanidade. (FREIRE, 1979, p. 

63).  
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Na sua vocação ontológica, os oprimidos não vivem como 

para si senão como para os outros, numa situação alienante, a liber-

tação significa puramente identificar-se com o opressor. Nesta situa-

ção, os oprimidos não veem o ‘homem novo’ como aquele que deve 

nascer da contradição, mas deve ser superada, pois, a opressão precisa 

dar lugar à libertação. Para eles, o ‘homem novo’ são eles mesmos, 

convertidos em opressores (FREIRE, 1979, p. 64). Diante disso, o au-

tor define o pensamento pedagógica como 

 [...] o intento de dotar os homens de uma capacidade crítica, ca-

pazes de valorizar e de modificar suas situações, estabelecer rela-

ções com os demais, interpelar-se e comprometer-se na transfor-

mação do mundo. Não pretende depositar conhecimentos, mas 

problematizar. Supera a contradição educador-educando. Afirma 

o diálogo. Educador-educando, conscientes de sua inconclusão, 

lutam juntos pela libertação integral. (FREIRE, 1978, p. 19).  

Freire, portanto, propõe a pedagogia do oprimido, entendida 

como prática de liberdade, 

[...] Pedagogia do oprimido, aquela que tem que ser forjada com 

ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante 

pela recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objetos de reflexão dos oprimidos, da 

qual resultará sua incorporação necessária na luta por sua liberta-

ção, na qual esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 1977, p. 

32) 

A antropologia da libertação tem como objetivo recuperar os 

valores culturais dos oprimidos, conhecer suas realidades, conscienti-

zar-se enquanto pessoa humana. Para que haja nos oprimidos a sua 

verdadeira libertação é necessário ressignificar os seus valores cultu-

rais e, como ser humano, levá-los à construção do que chamamos de 

homem novo.  O caminho proposto não é apenas a mudança nas es-

truturas vigentes, trata-se de uma revolução sociocultural para que 

este não seja nem oprimido e nem opressor, e, sim, um ser humano 

que anseia e busca a libertação integral. O homem novo não pode se 

converterem em opressor, caso isso ocorra, a pessoa inverte os papéis 

num processo desumano. Freire (1974, p. 65) afirma que “se a finali-

dade dos oprimidos é chegar a ser plenamente humanos, não se con-
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tentarão em, simplesmente, inverter os termos da contradição, mu-

dando somente os pólos”. Com isso, a proposta pedagógica de Freire 

é mostrar os caminhos que auxiliam na construção da pessoa nova, 

renovada e liberta. Essa autonomia possibilita a pronuncia da palavra 

certa e autêntica. 

[...] Somente à medida que se descubram ‘hospedeiros’ do opres-

sor, poderão contribuir para o parto de sua pedagogia liberta-

dora...A pedagogia do oprimido, a qual não pode ser elaborada 

pelos opressores, é um dos instrumentos para este descobrimento 

crítico – a dos oprimidos por si mesmos e dos opressores pelos 

oprimidos, como manifestações da desumanização.  (FREIRE, 

1977, p. 33).  

A constatação desta realidade desumanizadora constitui um 

desafio para compreender o homem na sua relação com o meio em 

que se vive. O próprio Freire conclui que não basta “afirmar que os 

homens são pessoas e que, enquanto pessoas, devem ser livres, e, to-

davia, não fazer nada para que esta afirmação se plasme na realidade, 

é uma comédia”. (Freire, 1974, p. 65). Neste sentido, é necessário au-

xiliar na reconstrução dos valores culturais dos oprimidos, conscien-

tizá-los da sua condição e realidade e, por outro lado, num processo 

de conscientização, demonstrar que ele não pode ser desumanizado. 

Pensando no processo de humanização queremos apontar 

caminhos que ajudam a refletir a dimensão ética, da liberdade e da 

conscientização de sua responsabilidade enquanto ser político livre, 

igual em direito e dignidade. Não se trata de uma simples reforma ou 

criação de novas estruturas, mas de profundas transformações dos 

mecanismos de exclusões existentes na sociedade e proporcionar 

transformação e ascensão social dos excluídos e da classe trabalha-

dora. Lembremo-nos que a ascensão da classe social menos favore-

cida não lhes dá o direito de oprimir ou dominar outra. Uma socie-

dade plenamente desenvolvida é uma sociedade livre e ao mesmo 

tempo está em processo de libertação. Como o próprio Freire (1977, 

p. 79) afirma “ninguém educa ninguém sozinho. Os seres educam en-

tre si midiatizados pelo mundo” 

A revolução social é capaz de gerar algo completamente 

novo ao sair da situação da dependência e passar para uma sociedade 

justa e igualitária. Esse é um trabalho que a antropologia cultural deve 
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promover e dentro do contexto latino-americano da libertação a an-

tropologia cultural, numa perspectiva libertadora afirma,  

[...] A tarefa fundamental dos países subdesenvolvidos – o com-

promisso histórico de seus povos – é superar sua situação limite 

de sociedades dependentes, para converter-se em seres para si 

mesmos. Sem isto, estas sociedades continuarão a experiência da 

cultura do silêncio que, havendo resultado das estruturas de de-

pendência, reforça essas mesmas estruturas. (FREIRE, 1974, p. 

68) 

Como países subdesenvolvidos e comprometidos com seus 

povos buscam, portanto, a libertação das sociedades dependentes, 

pois sua razão está em chegar ao desenvolvimento pleno. Freire pro-

põe com isso a percepção crítica da categoria de dependência para 

promover a libertação das sociedades opressoras.  

A realidade precisa ser desvelada para se chegar a transfor-

mação e a libertação do ser humano. Dentro das situações limites, 

Freire (2006) propõe atos limite porque ele é incapaz de transcender 

certas situações para descobrir o que há além delas e que, ao mesmo 

tempo, contrapõe a elas como algo que ainda não foi experienciado. 

Isso nos leva a refletir que dentro de um processo histórico profunda-

mente marcado pela exclusão e desumanização, a reflexão se faz ne-

cessária para que haja a libertação e mudanças, isto é, a libertação 

humanizadora que leva a superar as situações limites que reduz o ser 

humano ao estado de coisa. O ser humano por ser reduzido a este 

estado de opressão ou coisificação se encontra destruído e, portanto, 

a sua reconstrução se faz necessária mediante a luta consciente para 

obter a superação dos processos de exclusões. Desse modo, Freire 

(1978, p. 129-130) diz que “a luta por esta reconstrução começa no 

auto reconhecimento de homens destruídos”. 

Nesse sentido, os oprimidos devem romper o silêncio im-

posto pelas classes dominantes, e nos ensinamentos de Freire, poder 

dizer a sua palavra, portanto, essa atitude revolucionária demanda 

planejamento e organização para eliminar as estruturas que geram a 

opressão. Portanto, o educador deve ajudar o educando no seu pro-

cesso histórico ao ler o mundo, ler a realidade, para que ele possa ser 

transformado. 

Para Freire (1974, p. 25) “as sociedades dependentes não 

podem conseguir um desenvolvimento autêntico sem antes haver-se 
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libertado”. Sem um processo de libertação não há transformações. 

Portanto, há a necessidade de descobrir a situação de dominação so-

frida pelos países subdesenvolvidos especialmente as experiências do 

eixo sul-sul, como propaga Santos (2010). A luta por libertação nas 

sociedades dependentes e nas classes oprimidas possibilitou um pro-

cesso de educação e de ação cultural libertadora.  

Desse modo, reafirmamos, no contexto dialético, a impossi-

bilidade em separar a consciência, a ética e as vivências no mundo. 

Freire (1979, p. 94) diz “na conscientização, um dos ângulos impor-

tantes será o de provocar o reconhecimento do mundo, não como um 

“mundo dado”, mas como um mundo dinamicamente “dando-se”.  

Essa conexão com a realidade nos aproxima da valorização das expe-

riências defendidas por Merleau-Ponty (2006, p. 101), ao dizer que “é 

na experiência do outro, mais claramente do que na palavra ou do 

mundo percebido, que apreendo inevitavelmente meu corpo como 

uma espontaneidade que me ensina aquilo que não poderia saber a 

não ser por ela.”.  Nessa perspectiva, quem lê o mundo não quer ser 

apenas um repetidor daquilo que aprendeu nos livros, nas vivências 

sociais ou na escola. Quem lê o mundo quer transformar a realidade 

dada para que haja mudanças culturais de comportamento e que seja 

uma pessoa diferente. É essa atitude comprometida que nos leva a 

refletir historicamente os novos processos do conhecimento e da 

aprendizagem freiriana, engajada, libertadora e humanizadora. 

A práxis: atualização conceitual a partir da realidade migratória  

Brandão (2008) diz que a nossa condição humana está inti-

mamente ligada ao ato de aprender a andar, de poder estar aqui e 

exercer um contínuo partir e ir para. São as mobilidades. E, ele inclui 

nesse debate que entre os que andam, viajam e vagam, existem pes-

soas que se deslocam porque querem, creem, precisam e devem. 

Exemplos desses deslocamentos respectivamente, são turistas, romei-

ros, migrantes, comprometidos com o outro. Os deslocamentos tam-

bém podem estar associados a realização pessoal e na expectativa de 

projetos de vida que contemplam os aspectos socioeconômico e cul-

tural. 
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Podemos afirmar que Freire exerceu a mobilidade por preci-

são e para proteger a sua vida e a dos seus familiares. Com a instala-

ção do golpe militar em 1964, ele e sua família permaneceram no exí-

lio por 16 anos. Viveram na Bolívia, Chile, EUA e Suíça. Para ele 

(2006, p. 25), o exílio se manifesta “segundo parâmetros espaciais e 

temporais, o exílio como estado de espírito, com sua coletânea de 

componentes emocionais e espirituais, precisa, ainda assim, ocorrer 

resolutamente dentro de uma mentalidade crítica e ética, movida pela 

justiça social”. 

Para Almeida (2017) o fluxo migratório representa o deslo-

camento de indivíduos de um lugar para outro por diversas razões, a 

principal delas é a busca de melhores condições de vida em um novo 

território. Segundo Sayad (1998, p. 15) 

[...] a imigração é em primeiro lugar, um deslocamento de pessoas 

no espaço, e antes de mais nada no espaço físico (...) Mas o espaço 

dos deslocamentos não é apenas um espaço físico, ele é também 

um espaço qualificado em muitos sentidos, socialmente, econo-

micamente, politicamente, culturalmente (sobretudo através das 

duas realizações culturais que são a língua e a religião). 

 O movimento migratório é um sinal de mudança nos tempos 

e, portanto, apresenta uma nova configuração histórica que nos im-

pulsiona a desenvolver ainda mais políticas públicas específicas para 

essas populações. 

A característica do processo migratório é a transformação do 

provisório para o contato prolongado, intenso e duradouro. Nas pa-

lavras de Sayad (1998, p. 45) é a oscilação “entre o estado provisório 

que a define de direito e a situação duradoura que a caracteriza de 

fato”. Por isso, o imigrante busca se adequar continuamente ao local 

escolhido por conta da necessidade de conquistar novos espaços, os 

quais, no decorrer do processo parecem como uma reconfiguração 

social. 

[...] um migrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma 

força de trabalho provisória, temporária, em trânsito. Em virtude 

desse princípio, um trabalhador imigrante, mesmo se nasce para 

a vida na imigração, mesmo se é chamado a trabalhar durante 

toda sua vida no país, mesmo se está destinado a morrer como 

imigrante, continua sendo um trabalhador definido e tratado 
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como provisório, ou seja, revogável a qualquer momento. (SA-

YAD, 1998, p. 53-54) 

Desse modo, migrar é deixar a sua terra para reconstruir a 

vida em outro ambiente. A recuperação dos valores culturais dos imi-

grantes que deixam a sua terra, família, história, cultura é um desafio 

porque, tem como pano de fundo, o resgate da pessoa humana, na 

sua dignidade e igualdade de direitos. Isto exige o empenho da socie-

dade em acolher e oportunizar a geração de nova cadeia de valores 

culturais que leve em conta a sua identidade e a dignidade perdida.   

Os imigrantes quando deixam seus países e suas culturas fi-

cam muitas vezes vulneráveis as diversas situações de opressão ou de 

exploração. Nesse processo de inserção cultural compete as socieda-

des na sua condição de anfitriãs exercitar a hospitalidade, a acolhida 

e a inclusão para a promoção da liberdade e da dignidade humana. 

Desse modo, as pessoas são desafiadas, na situação limite em que se 

encontram, a tomar consciência do seu lugar na história, como seres 

no mundo e com o mundo.   

[...] Os movimentos de rebeldia, sobretudo de jovens, no mundo 

atual, que necessariamente revelam peculiaridades dos espaços 

onde se dão, manifestam, em sua profundidade, esta preocupação 

em torno do homem e dos homens, como seres no mundo e com 

o mundo. Em torno do que e de como está sendo. (FREIRE, 

1977, p. 29).  

A sua maneira de agir como ser histórico antropológico na 

sua relação dialética com a existência tem consequências para uma 

práxis libertadora. Boff (1980) afirma que “a vida já é práxis e, por 

isso, na práxis se dá, como em forma condensada, toda a realidade”. 

Os grupos sociais inconformados com a realidade estabelecida e su-

jeitos a opressão social usam como critério para o seu discernimento 

a práxis de homem enquanto ser no mundo formando uma unidade 

entre o fazer e o saber. O oprimido busca a sua liberdade em sentido 

ético, político e socioeconômico, ele confia na possibilidade de reali-

zação enquanto ideal utópico, que a sua prática pode atestar mudan-

ças, mas, que também é anterior a ele porque no final da realidade 

histórica se encontra o espírito de uma práxis transformadora.   
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Ser e estar no mundo: migrante oprimido  

A prática educativa proposta por Freire nos leva a refletir so-

bre a atuação das pessoas enquanto seres humanos no mundo e na 

sua validação no mundo. No despertar consciente, não se trata apenas 

de querer captar a realidade dada por meio de associação de imagens, 

mas, como sujeitos de linguagens, desejos, pensamentos, trabalho e 

ação que transformam o mundo.  

As pessoas precisam da acolhida, da hospitalidade, da coo-

peração e da justiça com os que vivem em condições sociais vulnerá-

veis. Estrangeiro, migrante, refugiado, transfronteiriço, exilado são os 

que precisam de ajuda humanitária, entretanto, muitas vezes encon-

tram medidas de dissuasão, violência e barreiras físicas e burocráticas 

para serem superadas. A distribuição dessas populações no território 

nacional constitui um desafio a fim de que sejam garantidos a assis-

tência social necessárias, sem as desigualdades sociais e nem tão 

pouco o juízo xenofóbico. O mundo passa por constantes transforma-

ções, conflitos socioeconômicos e política que levam a mudança geo-

gráfica e cultural, basta vê as pressões e reconfigurações que ocorrem 

nos cinco continentes. 

Como seres humanos no mundo, na sua relação, subjetiva e 

objetiva, numa unidade dialética, dotados de uma visão crítica da re-

alidade. Como seres históricos, dentro do tempo e do espaço, eles são 

capazes de pensar, decidir, escolher e transformar.  

[...] Se milhões de homens e mulheres estão analfabetos, famintos 

de letras, sedentos de palavras, a palavra deve ser levada a eles e 

elas para matar a sua fome e sua sede. Palavra que, de acordo com 

a concepção espacializada e mecânica da consciência, implícita 

nas cartilhas, deve ser depositada e não nascida do esforço criador 

dos alfabetizandos. (FREIRE, 1981, p. 37) 

O método de Freire, possibilita a transformação para a cons-

ciência crítica. Para Freire (1979 p. 82) “a consciência crítica não se 

constitui através de um trabalho intelectualista, mas na práxis, ação e 

reflexão”. Privar o ser humano do direito que ele tem de viver social-

mente é uma espécie de violência. É possível um caminho diferente 

da marginalidade e da exclusão do sistema social por meio da lingua-

gem inclusiva. O método proposto no qual se busca a concretização 

dos objetivos é a educação como práxis, ou seja, dotar os homens de 
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palavra. Para Freire (1981, p. 31) “é necessário erradicar o analfabe-

tismo e, para fazê-lo, urge que os alfabetizandos se alimentem de pa-

lavras”. Muito mais do que aprender, ler ou memorizar palavras nas 

cartilhas de modo estático, ele propõe, reflexões interativas e dinâmi-

cas, partindo da leitura e da escrita crítica da realidade já não se trata 

apenas da repetição mecânica ou memorização. 

O processo de alfabetização de adultos requer, uma relação 

de autêntico diálogo entre educadores e educandos, entre o conheci-

mento e a aprendizagem, estes ao tomar consciência do mundo são 

capazes de nomeá-lo. No processo histórico-cultural permanente, o 

homem transforma o mundo, ao mesmo tempo, ele sofre os efeitos 

dessa transformação. O ato de aprender ler e escrever é uma oportu-

nidade para que homens e mulheres percebam o significado que tem 

dizer a palavra: “Dizer a palavra, em sentido verdadeiro, é o direito 

de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de 

optar” (FREIRE, 1979, p. 49). 

Não podemos aceitar que homens e mulheres vivam à mar-

gem da sociedade e da dignidade humana e, portanto, a educação de 

analfabetos, imigrantes ou de adultos não é apenas um meio de inclu-

são social é também uma questão de humanização. A ação humana 

não pode ser compreendida sem o seu pronunciamento sobre o 

mundo, portanto, faz-se necessário conhecer a língua local para co-

nhecer e estabelecer um discurso sobre o mundo ou mesmo, sobre o 

outro. A linguagem é o meio indispensável para a representação do 

outro na sua cultura, civilização e na sua realidade histórica.  

Para Freire (1981, p. 20) a alfabetização se faz, então, um 

quefazer global, que envolve os alfabetizandos em suas relações com 

o mundo e com os outros [...]. A história e o mundo em constante 

transformação caminham juntos. Freire (1979, p. 49) afirma “não é 

possível linguagem sem pensamento e linguagem-pensamento sem o 

mundo a que se referem, a palavra humana é mais que um mero vo-

cabulário – é palavração”.  

A marginalização não é uma escolha livre dessas populações 

que deixam seus países para realizar seus sonhos e objetivos em outro 

lugar. Elas já sofreram a violência ao deixarem seus países de origem 

e, isso, deixam marcas na sua história, na sua humanidade e na sua 

dignidade “feridas”.  
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A possível falta de perspectiva e a perda das razões para so-

nhar Freire apresenta como uma experiência dramática, uma tragé-

dia. Ele afirma, a realidade pode ser transformada e deve ser transfor-

mada, 

O fato é que meus sonhos permanecem vivos, a força dos meus 

sonhos me leva a dizer a vocês mais uma vez: por favor, não de-

sistam. Não permitam que esta nova ideologia do fatalismo mate 

a sua necessidade de sonhar. Sem sonhos não há vida, sem sonhos 

não há seres humanos, sem sonhos não há existência humana 

(FREIRE, 2014, p. 49) 

Ao tomar consciência desse novo fenômeno migratório que 

faz parte da humanidade em processo de reconstrução e renovação 

histórica não podemos ser indiferente a eles e nem tão pouco ser car-

regados de preconceitos que impedem a inclusão do outro ao nosso 

convívio, como se esse outro completamente diferente não perten-

cesse ao nosso mundo.   

Quando o homem sai da situação de marginalidade e tem 

consciência do seu papel social no mundo ele é capaz de nomeá-lo e 

de transformá-lo com o poder da palavra, não sendo mais tratado 

como uma coisa.  Flores (1991, 75) “a cultura é a expressão da vida 

do homem; é o agir do homem sobre a realidade, transformando-a e 

transformando-se” [...] Com essa interação com o meio ele realiza a 

sua vocação humana através da relação dialética e consciência crítica.  

Uma educação que seja verdadeiramente humanista, tem 

presente a realidade migratória com os novos desafios, proporciona a 

libertação e ao mesmo tempo, a transformação. Portanto, aprofunda 

essa realidade na tomada de consciência para um agir histórico, atra-

vés da conscientização e da inserção na realidade que implica pensar 

e agir eticamente.  

Mahl e Cella (2017 p. 10) refletem o desafio da inserção so-

cial e da linguagem inclusiva para os alunos e os pais. 

O aluno estrangeiro tem inúmeros desafios quando ingressa no 

sistema educacional, ele precisa se adequar para prosseguir em 

seus estudos. Contudo, o sistema de gestão e as pessoas já inseri-

das nele também devem se voltar a este aluno estrangeiro de 

forma humana, realmente acolhedora. O Básico é aceitar, respei-

tar, não discriminar, precisamos mais, precisamos conversar, tro-

car experiências, praticar esportes juntos e não contra, abraçar, 
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felicitar as conquistas e auxiliar nas dificuldades, só assim esse 

aluno vai estar verdadeiramente inserido. Trazer a família para 

dentro da escola, para apoiar e criticar se preciso, para mostrar 

essa nova cultura, o que é a cultura brasileira se não essa mistura 

de culturas nativas, imigrantes, itinerárias.  

A ação comprometida com a realidade histórica para a sua 

transformação, envolve responsabilidades e tarefas a serem cumpri-

das de maneira coerente a cerca daquele tema determinado,  

[...] Quanto mais vamos conhecendo a realidade histórico-social 

em que se constituem os temas em relação dialética com seus con-

trários, tanto mais nos é impossível tornar-nos neutros em face 

deles. Por isso mesmo é que toda a neutralidade proclamada é 

sempre uma opção escondida. É que os temas, insistamos, en-

quanto históricos, envolvem orientações valóricas dos homens na 

experiência existencial dos mesmos.  Não pode ser outra a nossa 

posição em face do tema que agora nos reúne – tal humanização 

dos homens e suas implicações educativas. (FREIRE, 1979, p. 97-

98). 

Lopes (2002, p. 16) afirma que “a escola é um dos espaços 

institucionais mais importantes para aprendermos a nos constituir 

como seres sociais e também para construirmos os outros”  

A humanização dos homens estrangeiros, imigrantes e exila-

dos é necessário nesse processo da nova configuração crítica da reali-

dade social. A libertação dos homens se dá dentro da história deles 

mesmos numa relação consciência-mundo e na criticidade desta rela-

ção com o mundo. A educação libertadora ou a ação cultural para a 

libertação, não é uma mera transferência alienante de conhecimento 

por parte do educador, é um ato de conhecer e de estar no mundo 

conscientemente e na busca de novos conhecimentos. A escola deve 

ser portanto, o ambiente democrático, que acolhe, que inclui e que 

respeita o educando imigrante como sujeito histórico, dentro de um 

contexto social atual, ela deve ser capaz de promover ações culturais 

e práticas pedagógicas problematizadoras como firma Freire para o 

despertar e para a consciência crítica.  

O diálogo com o povo, na ação cultural para a liberdade é 

indispensável ao ato de conhecer, para acontecer a ação revolucioná-

ria.  
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[...] A utopia revolucionária tende ao dinâmico e não ao estático; 

ao vivo e não ao morto; ao futuro como desafio à criatividade hu-

mana e não ao futuro como repetição do presente; ao amor como 

libertação e não como posse patológica, à emoção da vida e não 

às frias abstrações; a comunhão e não ao gregarismo; ao diálogo 

e não ao mutismo; a práxis e não à ordem e à lei, como mitos; aos 

seres humanos que se organizam criticamente para a ação e não 

à organização deles para a passividade; a linguagem criadora e 

comunicativa e não aos “slogans” domesticadores; aos valores 

que se encarnam e não aos mitos que se impõem” (FREIRE, 

1979, p. 79). 

Nessa perspectiva, Freire (2014, p. 27) afirma “as pessoas res-

ponsáveis pela educação deveriam estar inteiramente molhadas pelas 

águas culturais do momento e do espaço onde atuam”. 

O compromisso, próprio da existência humana, só 

existe no engajamento com a realidade, de 

cujas “águas” os homens verdadeiramente 

comprometidos ficam “molhados”, enso-

pados. Somente assim o compromisso é 

verdadeiro. (FREIRE, 1988, p.19) 

Maldonado (1995) atualiza essa palavra freireana, indicando 

a necessidade de “abundar-se” da realidade das pessoas e do local 

onde se optou em viver. Esse encharcamento ou abundar-se emanam 

de um humanismo autêntico, comprometido com o bem e com a dig-

nidade humana construída democraticamente.  

A relação dialógica é possível na vivência com os seres hu-

manos, independente da sua condição social, raça ou nação, sem que-

rer manipulá-los, escravizá-los ou dominá-los. O diálogo intercultural 

possibilita a transformação constante da realidade num encontro 

amoroso dos homens que, como afirma Freire estão “midiatizados 

pelo mundo” e fazem o seu pronunciamento sobre ele, transfor-

mando-o e ao mesmo tempo, humanizando-o na interação com o 

mundo.   

Educador-educando no seu processo crítico de saberes, inte-

ragem entre si, “saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e 

com ele, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se 

na sua transformação” (FREIRE, 2002, p. 55)   
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 Antes de morrer, Paulo estava bem consciente do crescente auto-

ritarismo que emergia em muitos países ocidentais. O milita-

rismo, da mesma forma que os ataques contra imigrantes, se en-

contravam em ascensão. O capitalismo liberal vinha se transfor-

mando em uma forma virulenta de fundamentalismo de mercado, 

dominado por uma crença irracional de que os mercados pode-

riam resolver todos os problemas. Ocorreu ao mesmo tempo o 

desmantelamento massivo da educação pública pelas corporações 

e guerreiros neoliberais [...] (FREIRE, 2014, p. 15-16) 

A situação que ele mesmo viveu na prisão e no exílio fez com 

que ele não desistisse de lutar com humildade, compaixão e espe-

rança. Freire também viveu como refugiado e conheceu diferentes re-

alidades históricas. Nos dias atuais, muitos refugiados são forçados à 

migração e com esse fluxo imenso de imigrantes devido a divergên-

cias políticas, guerras, mudanças climáticas, o tema da migração 

ocupa um papel relevante nas sociedades atuais. São seres humanos 

privados dos bens básicos e, portanto, estão à deriva da vida e são 

colocados numa situação de vulnerabilidade.  

Em 2016 a Organização das Nações Unidas (ONU) já apon-

tava, a mobilidade humana, como uma das maiores crises humanitá-

rias do século. Os indicadores assinalavam que 3/4 da população so-

mente na Síria, devido a guerra civil, necessitava de ajuda humanitá-

ria por sua condição de refugiado. Muitos deles se dirigem para a Eu-

ropa correndo risco de vida na difícil travessia do Mar Mediterrâneo. 

Assim também diversos países da África, como: Moçambique, Su-

dão, Nigéria e Congo sofrem por problemas econômicos, sociais e 

políticos. A situação no Brasil não é diferente com a crise migratória 

venezuelana. 

Freire (2014, p. 18) define a sua luta como: “Desvelar opor-

tunidades para a esperança, sejam quais forem os obstáculos”.  

Moacir Gadotti no Prefácio de Educação e Mudança afirma 

que, “a sua teoria e sua prática estão carregadas de otimismo, certa-

mente um “otimismo crítico, levando mensagens de esperança, cons-

ciente de estar ao lado daqueles que são os portadores da liberdade, 

os oprimidos”. (FREIRE, 1988, p. 9). Freire buscava a libertação de 

todos e de todas vivendo um humanismo autêntico, digno e honrado. 

A vida é um processo que deve ser vivido e construído democratica-

mente. Segundo ele, “[...] a educação se desenvolve na História, nasce 
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na História e se transforma historicamente, assim como nós nos cons-

truímos historicamente e não apenas geneticamente” (FREIRE, 

2014, p. 55). A educação é direito de todos como afirma a Constitui-

ção Federal em 1988, em seu artigo 6º, ela é direito social e responsa-

bilidade do Estado, ela está na base da vida para o exercício da cida-

dania como nos descreve Thomas Marshall,  

O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno 

porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o 

adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não 

como o direito da criança frequentar a escola, mas como o direito 

do cidadão adulto ter sido educado (MARSHALL, 1967, p. 73). 

Mulheres e homens em todo o tempo e lugar se fizeram his-

toricamente e são seres da práxis e como tais assumem as situações 

concretas, dão significado ao mundo por meio de sua ação concreta 

dialógica. Sendo assim, a educação se faz necessária como um pro-

cesso de reconstrução da cidadania. 

O trabalho com os imigrantes constitui um desafio, pois eles 

ainda hoje não são tratados como sujeitos da diversidade cultural e, 

muitas vezes, são impedidos de usarem a sua língua materna. São ra-

ras as escolas que trabalham com imigrantes e que valorizam a língua 

estrangeira ou a educação bilíngue. 

É dever do governo, do município, das iniciativas privadas, 

das igrejas, das diversas associações, das ongs e da sociedade civil na 

inserção social e na valorização da pessoa humana. O esforço deve 

ser conjunto para amenizar a chamada crise dos imigrantes ou refugi-

ados e para evitar consequências desastrosas para o país como a mar-

ginalidade ou a criminalidade. 

Conclusão 

Tendo presente a reflexão freiriana que faz da libertação do 

homem o sentido de sua ação prática, nos orientamos aqui para um 

agir ético e consciente na luta pela libertação, justiça e dignidade. O 

mundo é cheio de possibilidades para realização da pessoa humana 

contra toda forma de ganância, de perversidade, de exploração e de 

desumanização.  O caminho que Freire propõe é o da revolução soci-

ocultural para que não existam escravos, nem oprimidos e nem opres-
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sores, mas, a pessoa livre que busca a libertação integral. Esse cami-

nho é capaz de gerar um mundo novo e liberto para uma sociedade 

justa, fraterna e igualitária. 

Freire reflete sobre as pessoas excluídas, marginalizadas, do-

minadas, os últimos dos últimos (BRANDÃO, 2008), a maioria, pri-

vada de seu protagonismo histórico. Devido a um grande número de 

analfabetismo ele viu naquela situação de exclusão social um poten-

cial para desenvolver a capacidade humana possibilitando a transfor-

mação a partir da conscientização. O seu método educativo foi revo-

lucionário do ponto de vista histórico e eficaz do ponto de vista pes-

soal.A reflexão freiriana nos apresenta novos paradigmas que possi-

bilitam a autonomia e a criticidade, tendo como foco a libertação hu-

mana. E, nesta dimensão da ética, da liberdade e da luta por digni-

dade, apoiamo-nos nas novas configurações migratórias para nos 

ajuda ampliar a compreensão de mundo dentro das sociedades con-

temporâneas de maneira prática e com uma postura ética frente as 

diversas formas de exclusão e desumanização. A sociedade justa e 

igualitária não é uma utopia, mas, é a construção de um mundo novo 

na luta pela superação dos desafios para assim, surgir realidades mais 

humanas no chamado mundo globalizado. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA 
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Introdução 

Atualmente, várias publicações no meio acadêmico com ên-

fase sobre a Educação de Jovens e Adultos-EJA. Tais compreensões 

na maioria das vezes têm gerado conflitos, pois no país é comum pen-

sar as práticas educativas como privilégios e não como direitos de to-

dos os cidadãos. 

 Entretanto, há que se pensar a educação como um processo 

que cria condições para que o indivíduo adquira visão crítica da rea-

lidade onde está inserido e busque transformar sua realidade atual, 

passada e futura. Mesmo que, ao pensar em educação como possibi-

lidade de liberdade, há de se ponderar a complexidade, que demanda 

a elaboração e implementação de políticas públicas que permitam o 

aperfeiçoamento de possibilidades para ir além de uma escolarização 

formal através de uma educação bancária que visa a formação para o 

trabalho como condição de progresso de vida em seu presente e em 

seu futuro. 

Diante do exposto o atual estudo, cujo tema é Educação de 

Jovens e Adultos: uma perspectiva para o enfrentamento da exclusão 

social, nasceu pelas inquietações das pesquisadoras durante sua atua-
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ção como professoras, cujas leituras tratam sobre a função da Educa-

ção de Jovens e Adultos para o enfrentamento da exclusäo social no 

Brasil. Diante da exploração, pressupõe-se que a investigação res-

ponda o questionamento: Qual a função da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA no combate à exclusão social no Brasil? A partir do 

questionamento direcionou-se a pesquisa com objetivo geral de ana-

lisar  a função da Educação de Jovens e Adultos  para o enfrenta-

mento da exclusão social no Brasil.  A pesquisa foi distribuída da se-

guinte forma: No item 1 a Introdução do trabalho, no 2 discorre sobre  

O Histórico da EJA no Brasil desde o período de 1964 até a 

aprovação do Plano Nacional de Alfabetização com embasamento 

dos seguintes teóricos: Morin, (2001), Freire, (1996), (2001), e (2002), 

Gadotti, (2000), Góes, (2002), Romão, (2007) no 3 o público da EJA: 

sujeito em questão, com os autores Gadotti & Romäo,(2000) que 

abordam sobre o perfil do público que frequenta a EJA e o 3.1 O perfil 

dos alunos da EJA no Brasil que atende as necessidades do público 

como atores críticos.  Para tanto, utilizou-se como metodologia, a 

pesquisa bibliográfica, descritiva bem como consultas em documen-

tos oficiais de livre acesso, livros, sites e artigos. Os resultados serão 

apresentados através da análise das informações coletadas para futu-

ras contribuições na temática abordada. 

 

2 Contexto Histórico Da EJA No Brasil 

A história da Educação de Jovens e Adultos tem sido um de-

safio pedagógico e político para os que desejam uma educação trans-

formadora e dentro de uma perspectiva de desenvolvimento de inclu-

são e justiça social desde 1964 até 2018. Ao longo da história, o Brasil 

tem reconhecido o movimento histórico e político em defesa da Edu-

cação de Jovens e Adultos - EJA, e para isso tem se buscado uma 

prática social através de instituições formais ou não. 

Durante a história do Brasil é possível perceber as dificulda-

des encontradas nessa modalidade de ensino, desde a ocasião em que 

os jesuítas ficavam responsáveis pela educação até os dias atuais. 

Sabe-se que até pouco tempo, surgiram rigorosas críticas à Campanha 

de Educação de Jovens e Adultos, devido ao modo pouco sólido de 

aprendizado, ao curto tempo e período e ainda há desconexão do mé-

todo usado para o ensino dos adultos, usado no mesmo formato nas 
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regiões distintas do Brasil. E devido aos baixos resultados alcançados 

em diversas regiões, principalmente na zona rural, foi suprimido em 

poucos anos. Em seguida nasce, então, uma nova menção no cenário 

da educação brasileira para Jovens e Adultos: Paulo Freire. 

Com a pedagogia de Paulo Freire, passar a existir um clima 

de transformação no início dos anos sessenta, a Educação Popular 

que se pronunciava à ação política adjacente as coligações populares: 

intelectuais, estudantes, pessoas ligadas à igreja católica e a CNBB – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 1964, foi aprovado o 

Plano Nacional de Alfabetização. O Brasil deveria ser abrangido e 

dirigido pela sugerida proposta de Paulo Freire. Todavia com o golpe 

militar de 64, essa nova proposta de uma educação inovadora foi ex-

tinguida e para suprir foi sugerido o MOBRAL- Movimento Brasi-

leiro de Alfabetização. O Brasil reconhece a proposta nacionalmente 

em defesa do direito à educação para todos, assume o compromisso 

de organizar, como políticas pública, especialmente a área de Educa-

ção de Jovens e Adultos, tais quais podemos citar: Brasil Alfabeti-

zado, Pró-Jovem, Fazendo Escola, o Fundo de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB.   

(FREIRE, 1989) Em seu livro “A importância do ato de ler”, 

em um de seus relatos de experiências em São Tomé e Príncipe ele 

aborda sobre o valor da leitura, “[...] A alfabetização de adultos en-

quanto ato político e ato de conhecimento, comprometida com o pro-

cesso de aprendizagem da escrita e da feitura da palavra, [...] assim 

também sobre a proposta de: 

(...) Uma alfabetização de adultos que, em lugar de propor a dis-

cussão da realidade nacional e de suas dificuldades, em lugar de 

colocar o problema da participação política do povo na reinven-

ção da sua sociedade, estivesse girando em volta dos ba-be-bi-bo-

bu, a que juntasse falsos discursos sobre o país -, como tem sido 

tão comum em tantas campanhas -, estaria contribuindo para que 

o povo fosse puramente representado na sua História. (FREIRE, 

1989, pág. 24) 

 

Em outro momento, Freire argumenta que é preciso compre-

ender que aprender a ler e escrever é, antes de mais nada, ser capaz 
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de ler o mundo e seu contexto, vinculando linguagem e realidade, 

muito além de só ordenar letras e combinar sons. Uma educação com 

que o governo se comprometa é aquela  “que desoculta e não a que 

esconde em função dos interesses dominantes”. 

Como podemos perceber, Freire já escrevia assuntos em que: 

segundo as leis e diretrizes da educação nacional estabelecem a luz da 

Constituição Federal, (Carta Magna de 1988, Título 3, Capítulo 205 

a 214) o tema:  A Educação. A LDB – Lei nº 9.394/96 (2005) vem 

normatizando e legislando a nível nacional e a mesma tem sua carac-

terística única; a flexibilidade e a democraticidade, diferenciando-se 

das anteriores. A Educação de Jovens e Adultos é referenciada no seu 

art. 208,  e garante o ensino público fundamental obrigatório, inclu-

sive “para todos os que não tiveram acesso na idade própria”. 

Nos termos da LDBEN 9394/96. A LDB, abrange os proces-

sos formativos da Educação de Jovens e Adultos como uma modali-

dade da Educação Básica nas etapas dos ensinos fundamental e mé-

dio, “[...] § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito pú-

blico subjetivo”. e nessa perspectiva de direitos, já existiam importan-

tes momentos históricos como: 

A primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(Elsinor, Dinamarca, 1949) foi seguida pelas Conferências de 

Montreal (1960); Tóquio (1972); e Paris (1985). O Relatório da 

Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação, 

presidida por Edgar Faure, elaborado em 1972 sob o título 

“Aprender a ser: o Mundo de Educação Hoje e Amanhã”, e a 

decisiva Recomendação da UNESCO sobre o Desenvolvimento 

da Educação de Adultos de 1976, destacando o papel vital que 

essa tem como “parte integrante da educação e aprendizagem ao 

longo da vida” constituem outros marcos importantes. 

(UNESCO 1998, pág.9 ). 

Embasados nas Conferências acima citadas e pela Constitui-

ção Federal de 1988, da LDB e da UNESCO, a educação inclusiva é 

então uma abordagem de incremento das necessidades de aprendiza-

gens para esses indivíduos e especialmente para aqueles que são ou 

estão vulneráveis à marginalização e exclusão.  

O princípio da educacäo inclusiva foi adotado na Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qua-

lidade (Salamanca, Espanha, 1994), reafirmada no Fórum Mun-

dial de Educacäo (Dacar, Senegal, 200) e apoiada pelas Regras 
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Básicas das Nacöes Unidas em Igualdade de Oportunidades para 

Pessoas Portadoras de Deficiências. ( UNESCO 1998 pag. 9 ).  

Baseado na análise das políticas públicas em vigor dos últi-

mos anos, aprende-se que após grandes lutas e intensos movimentos 

populares, o Brasil reconhece o movimento histórico nacional de de-

fesa da educação para todos a partir da implantação da nova  LDB – 

Lei nº 9.394/96 (2005) e reconhece entäo então que o poder público 

tem o dever de dar, fazer ou não fazer algo em melhoramento ao en-

sino e a EJA adquire uma nova identidade marcada pela qualificacäo 

profissional, A própria característica da Educação de Jovens e Adul-

tos considerara então entre outras: as situações, os perfis dos estudan-

tes, as faixas etárias dos alunos.   

A LDB, TÍTULO I – Da Educação: Art. 1o A educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade ci-

vil e nas manifestações culturais. § 1o Esta Lei disciplina a educa-

ção escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias. § 2o A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. ( LDB, 2005). 

Com isso o país compromete-se com a implementação, com 

a organização das políticas públicas, especialmente a área de Educa-

ção de Jovens e Adultos.  Acöes essas atualmente em curso na área 

como:  Brasil Alfabetizado, Pró-jovem, Fazendo Escola, o fundo de 

Manutencäo e Desenvolvimento da Educacäo Básica e de Valori-

zacåao da Educacäo - FUNDEB.  

 

Entre os objetivos traçadas para as modalidade de ensino e 

determinados na Lei de Diretrizes e Bases da Educacäo Nacional 

LDB – Lei nº 9.394/96, (4.ed.2020 pág.30 - 31 ) em relacäo a Edu-

cacäo de Jovens e Adultos, nos artigos 37 e 38 estäo elencados: “opor-

tunidades educacionais apropriadas”, segundo as características indi-

viduais de cada um dos alunos; com estímulos pertinentes as capaci-

dades e necessidades individuais através do Poder Público, na criacäo 

e execucäo de acöes que mantenha os estudantes permanentes na es-

cola; exames (supletivos e de afeicäo de conhecimentos e habilidades  

informais). 
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Além disso, um direito a uma educação democrática, justa,  

igualitária e que venha a contribuir para o desenvolvimento socioeco-

nômico e científico, além de ser um requisito para a construção de um 

mundo voltado ao diálogo e a cultura de paz baseada na justiça e na 

tolerância. [...] A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e orga-

nizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  LDB – Lei 

nº 9.394/96 (4.ed.2020 pág.8). 

Podemos destacar: a oportunidade da inclusão e a permanên-

cia dessas pessoas fora da faixa etária obrigatória no ensino regular 

nas escolas, de forma que matricule-se e iniciam seus estudos com a 

conclusão do ensino Fundamental e de forma que:” [...] § 3o A edu-

cação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com 

a educação profissional, na forma do regulamento.[...]” E para isso 

deverá proporcionar espaços de formação inicial continuada a esses 

sujeitos envolvidos (alunos e professores) valorizando suas experiên-

cias e vivência através de uma educação voltada para o diálogo e da 

escuta, proporcione uma aprendizagem significativa, promovendo o 

cumprimento das funcöes reparadoras e equalizadora através de uma 

revisäo e implementacäo de uma contracäo da proposta Pedagógica. 

 

Conforme a Declaração de Hamburgo, a educação de jovens 

e adultos passa a ser mais que um direito, é a chave para o século 

XXI.  

[...] Nós participantes da Quinta Conferência Internacional de 

Educação de Adultos, reunidos na cidade Livre e Hanseática de 

Hamburgo, reafirmamos que apenas o desenvolvimento centrado 

no ser humano e a existência de uma sociedade participativa, ba-

seada no respeito integral aos direitos humanos, levarão a um de-

senvolvimento justo e sustentável. A efetiva participação de ho-

mens e mulheres em cada esfera da vida é requisito fundamental 

para a humanidade sobreviver e enfrentar os desafios do futuro. 

(CONFINTEA V, 1997). 

E para enfrentar os esses desafio futuro, näo somente a famí-

lia deve cumprir com suas obrigações em matricular e assistir a per-

manência dos filhos na escola, mas o estado tem o dever de garantir 

a permanência dos mesmos com base nos princípios de:  
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Art. 3; I – VII [...] igualdade de condições para o acesso e perma-

nência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e di-

vulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; a pluralidade de 

ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à 

tolerância; gratuidade de ensino público em estabelecimentos ofi-

ciais; e a valorização do profissional da educação escolar; LDB – 

Lei nº 9.394/96 (2005). 

Assim como vários pensadores, Cunha e Góes afirmam 

(2002, p. 57), que havia uma intensa admiração por mais esse movi-

mento de alfabetização por parte de pessoas políticas da ditadura e 

dos economistas e militares que se passavam por educadores e que se 

diziam desconhecer que o analfabetismo só foi suplantado pela am-

pliação das oportunidades de ensino público e gratuito, seguidos ou 

precedidos por campanhas recheadas de educação popular que para 

defender seus próprios interesses enquanto classe dominante masca-

ram a erradicação do analfabetismo com a primordial preocupação 

de que os alunos aprendessem a ler e a escrever sem preocuparem-se 

com a formação do homem como ser social e crítico.  

Podemos incluir também sobre este movimento elaborado 

pelo regime militar vigente no Brasil no período de (1964 1985), pen-

sadores com visão crítica como: (Freire, 2005), (Moacyr Góes, 2002), 

(LDB) e (UNESCO), que retratam a luta para que a Educação de Jo-

vens e Adultos se tornasse uma realidade de inclusão social. Uma pro-

posta de uma educação ética como no diz Paulo Freire “A ética de 

que falo, é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de 

raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável de prática edu-

cativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adul-

tos, que devemos lutar” (FREIRE, 2005, p. 16) 

Além destes elementos até aqui citados convém lembrar que 

os 21 princípios, institucionalizados pela Unesco em 1970, (Gadotti, 

2005) escreveu sobre essas estratégias para com os países em supera-

ção, fundamentados em uma Educação Permanente com funda-

mento da educação do futuro e para que todo o indivíduo tenha opor-

tunidade de aprender durante toda sua vida näo se limitando apenas 

aos muros da escola mas sim adquirindo uma dimensão de um movi-

mento popular.  Dentre os 21 princípios o de número 8 reforça “[...] 

a finalidade da Educação de formar os jovens e adultos näo somente 

num determinado ofício, mas oferecer recursos para que eles possam 
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adaptar-se às diferentes tarefas, tendo um aperfeiçoamento contínuo, 

na medida em que evoluem as formas de produção e as condições de 

trabalho”.  

Assim como Paulo Freire trata a educação como um ato de-

mocrático, a LDB afirma  no seu Art. 3, Item 8; que “Gestão demo-

crática do ensino público, garantia de padrão de qualidade; valoriza-

ção da experiência extraescolar; vinculação entre a educação escolar, 

o trabalho e as práticas sociais; consideração com a diversidade ét-

nico-racial.”  Lei n 12.796,  LDB – Lei nº 9.394/96 (4.ed.2020 pág.8) 

da mesma forma (Gadotti, 2005, pág. 278) tem-se aqui o foco na 

aprendizagem do educando, a educação elementar deve ser assegu-

rada a todos os indivíduos tendo um caráter prioritário entre os obje-

tivos educacionais, dentre eles: a ampliação das formas de globaliza-

ção dos conhecimentos socioeconômicos, técnicos e práticos, abolir 

as distinções entre os tios de ensino: científico, técnico, profissional e 

tendo um caráter simultâneo entre o teórico, o tecnológico, o prático 

e o manual.  

Do mesmo modo, o artigo 80 da Lei 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, regulamenta e dispõe sobre o credenciamento de insti-

tuições para oferta de cursos ou programas, na modalidade a distân-

cia, para educação básica de jovens e adultos, educação profissional 

de nível médio e educação superior, e dá outras providências. Assim 

como, “A Educação de adultos, escolar e extra-escolar, deve ocupar 

dentro dos objetivos um caráter primordial da estratégia educacio-

nal[...]” (Gadotti, 2005, pág.279) Sempre que se discute a EJA, nem 

sempre é aceitável a concepção de uma educação madura pois se tra-

tando de uma educação que tenha significado para um adulto tenha 

sentido que ele adulto continua aprendendo sem a divisão da vida 

humana em duas partes: o tempo infância até a adolescência e o 

tempo da maturidade. Além do mais, o adulto continua sendo um ser 

aperfeiçoável, perceptível, mesmo dentro de seus limites e de suas ex-

periências impostas pelo capitalismo.  

 

3  O PÚBLICO DA EJA: SUJEITO EM QUESTÄO  

3.1 O perfil dos alunos da EJA no Brasil 

A Educação de Jovens e Adultos-EJA a partir da implemen-

tação vem se modificando durante o percurso histórico da educação, 
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e isso remete a uma reflexão sobre o público que frequenta essa mo-

dalidade de ensino, para isso é necessário considerar o contexto em 

que ele está inserido.  

Neste sentido, Farias, (2017, pág. 2) “Os perfis do aluno da 

EJA da rede pública são na sua maior parte operários proletários, de-

sempregados, dona de casa, jovens, idosos, portadores de deficiências 

especiais. São educandos com diversidades culturais, etnia, religião e 

crenças.” 

De acordo com o perfil do público da EJA, considerando a 

diversidade de espaços formativos,e que a escola não é o único espaço 

de aprendizagem, mas que a formação informal ocorre  na família, 

igreja, associações de bairro,etc. É importante que outras modalida-

des conheçam o perfil dos alunos da EJA e que se proponham a ofer-

tar uma educação onde a aprendizagem seja voltada para a realidade 

desses sujeitos, ou seja, que atravesse os espaços escolares. 

As experiências dessas famílias, seja na comunidade ou no 

trabalho, são saberes fundamentais que permitem construir suas tra-

jetórias não escolares, e ainda importantes para a construção de novos 

saberes que se complementam com o da escola. Para esses alunos, a 

escola deve ser um local onde eles sintam que possam adquirir novos 

conhecimentos. 

Diante disso é de suma importância que a escola seja consti-

tuída como um lugar que atenda suas necessidades como pessoas, ci-

dadãos e aprendizes em potencialidade. Sendo que é sabido que a es-

cola ainda existe uma rigidez curricular e muitas vezes, não se adap-

tam às realidades deles causando obstáculos desde o início à estabili-

dade estável desses jovens e adultos nessa escola. Precisamos ponde-

rar que o significado de aprender, nas classes de EJA, está no encon-

tro dos alunos com o contentamento de suas necessidades e expecta-

tivas. 

Então para Padilha (2008)  

“Valorizar cada sujeito desse processo também é fundamental, de 

forma que alunos e alunas, familiares, professores, a comunidade 

escolar estejam envolvidos assim como as instâncias governamen-

tais participantes- além de toda a organização da sociedade civil 

– movimentos sociais, igrejas, sindicatos, clubes, bibliotecas, tea-

tros etc.” PADILHA (2008 p. 8) 
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Desse modo o aluno da EJA é um trabalhador do qual a so-

ciedade determina as condições do seu trabalho. Entretanto, ser anal-

fabeto não significa que seja impedido totalmente de exercer seu papel 

social, já que para ele a falta da educação formal não é um fator  de-

cisivo para sua subsistência. Por isso, Paulo Freire defendeu a educa-

ção como ferramenta  de igualdade social, onde o sujeito é autônomo 

e que seja consciente do seu lugar na sociedade, que seja capaz de 

refletir sobre o que os oprime, que desde a alfabetização ele já tenha 

a conscientização  do seu papel social e que possa interferir direta-

mente sobre ela.  

 

3.2 A função da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

A EJA, segundo o Parecer CNE/CEB nº 11/200, relatado 

por Carlos Roberto Jamil Cury dispõe sobre as Diretrizes Nacionais 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos - EJA na primeira 

parte do Relatório que estabelece os conceitos e funções da EJA. 

Sendo a função reparadora 

A Função Reparadora não se trata apenas de garantir novas 

vagas enquanto direito ao acesso à escola, mas pelo reconhecimento 

de um direito que lhes foi negado, ou seja, direito a uma educação de 

qualidade igual a todos com atendimento pedagógico específicos para 

alunos jovens, adultos e idosos.  

As escolas e locais onde há a oferta da EJA possuem alunos 

com uma grande diversidade, seja nos traços de vida, culturais, vivên-

cias profissionais, idades, origens, aprendizagem e pensamentos vari-

ados. São pessoas que vivem no mundo do trabalho, cada um com 

sua responsabilidade familiar, com formação de valores éticos e mo-

rais pela sua experiência no mundo.  

Diante disso, é necessário falar sobre a educação e o sujeito 

na concepção de Freire, que defende  uma educação de adultos numa 

perspectiva de que a escola busque no seu currículo uma proposta pe-

dagógica libertadora, com visão transformadora, ou seja, que a edu-

cação seja uma ferramenta para se conseguir a igualdade social, onde 

o sujeito seja autônomo e tenha ciência do seu lugar na sociedade.  

Assim, para Freire a educação de adultos é capaz de que:  

 [...] a partir das relações do homem com a realidade, resultantes 

de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e 
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decisão,vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominar a reali-

dade. Vai humanizá-la. Vai acrescentando a ela algo de que ele 

mesmo é o fazedor.[...] E, na medida em que cria, recria e decide, 

vão se conformando com épocas históricas. É também criando, 

recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas 

(FREIRE, 1997, p.43). 

Nesse contexto é necessário que a educação de adultos co-

nheça a realidade dos alunos, dos seus desejos, sonhos e objetivos por 

estarem retornando a sala de aula, tendo em vista tantas situações ad-

versas nos momentos em sala de aula, deve ser direcionada numa 

perspectiva reflexiva e emancipadora que leve o sujeito a pensar no 

mundo que o cerca. Na prática é necessário ser discutido as temáticas 

do dia a dia de forma coletiva fazendo com que o sujeito pense e re-

flita durante e após o processo educativo. 

A Função Equalizadora está relacionada às oportunidades 

para todos de forma igualitária, seja no mundo do trabalho, na vida 

social e espaços escolares. A EJA é uma das possibilidades de opor-

tunizar a todas as pessoas atualizarem seus conhecimentos, que mos-

trem suas habilidades e troquem experiências. 

Assim, considera-se a educação de adultos como ferramenta 

importante para atender ao público, que de alguma forma são excluí-

das socialmente e contribui no reforçamento de identidade de quem 

vive do próprio trabalho. Para tanto, os alunos da EJA por necessi-

dade retornam para a vida escolar com intuito de ser incluído de volta  

a sociedade, por índice motivos sejam eles pessoais, pessoais, intelec-

tuais.  

A Função Qualificadora esta refere-se a uma educação per-

manente. Para tanto, a escola que oferta a EJA deve possibilitar o 

envolvimento dos educandos nas práticas escolares para superar o en-

sino conteudista e garantir a eles o acesso aos saberes em suas  dife-

rentes linguagens com conteúdos significativos e articulada com o 

mundo do trabalho, já que a escolaridade atualmente é fortemente 

exigida como garantia para a empregabilidade. Assim, percebe-se que 

o retorno à sala de aula não significa apenas a busca de ampliação de 

conhecimento, mas também para conseguir um emprego, uma pro-

moção ou ainda se manter no trabalho. 
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Portanto a EJA deve ser uma modalidade de ensino mais fle-

xível que o ensino regular, já que o tempo de aprendizagem é diferen-

ciado para cada aluno é necessário atender as necessidades individu-

ais para isso, é importante que a proposta pedagógica garanta o 

Acesso, A Permanência E O Êxito Na Escola. 

 

Considerações Finais 

O presente estudo possibilitou refletir sobre  a funcäo da Edu-

cação de Jovens e Adultos para o enfrentamento da exclusäo social 

no Brasil considerando a metodologia buscou-se pesquisar através de 

leituras bibliográficas selecionada neste trabalho se há um enfrenta-

mento da exclusäo social no Brasil através da  função da EJA. No 

sentido de avançar no conhecimento através das bibliografias possibi-

litando novas aprendizagens.  

No decorrer da pesquisa verificou-se que a EJA tem um papel 

fundamental na vida dos alunos trabalhadores, pois eles possuem 

como característica do perfil a experiência o conhecimento já adqui-

rido, pois os mesmos na maioria são sujeitos que interromperam seus 

estudos para ingressarem no mercado de trabalho mesmo sem o co-

nhecimento formal, adultos trabalhadores na área da formalidade, as-

sim como informais e pessoas idosas, mas que possuem um grande 

potencial de ampliar o desenvolvimento intelectual.  

Através do reconhecimento da vivência dos alunos, através 

da mediação do conhecimento já adquirido por parte do educador, 

esse aluno tem condições de ser um participante no processo educa-

tivo de forma participativa, e democrática onde este passa a ser um 

ser crítico conforme sua área de conhecimento individual.  

A literatura aqui exposta revelou que toda prática não está 

somente fundamentada no curso formal mas na busca pelo saber pre-

concebido e esta formação teórica propicia uma práxis transforma-

dora da EJA. A educação formal em sala de aula ficou explícito que 

em algum momento de sua vida os sujeitos dessa aprendizagem tem 

todo um histórico de vida requintado de ricas experiências mas às ve-

zes foram excluídos da escola devido a dificuldade para estar presente 

em horários fixos (4 horas).  

A EJA é um elemento fundamental para fazer com que os 

sujeitos acreditem e permaneçam para a conclusão de seus estudos, 
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no sentido de acolhê-los, contrariando a exclusão um dia vivida por 

eles. Nesse sentido a EJA tem a função reparadora e equalizadora. 

Por isso não é possível negar que a educação é um ato político, assim 

como foi citado em vários momentos pelos autores bibliográficos. Os 

resultados dessa pesquisa, permitem inferir  que fica evidente a neces-

sidade e demanda de uma maior organização que seja dos professores 

através dos sindicatos, organizações e movimentos a nível dos mode-

los da comunidade local. Nas literaturas foram encontradas ainda, al-

guns obstáculos apontados por parte dos alunos como  o uso de temas 

geradores.  

Portanto, é importante pensar a EJA como um meio para in-

serir aqueles alunos que foram segregados e marginalizados da escola, 

sendo impedidos de concluir os estudos em idade própria.  
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ESPERANÇAR ATRAVÉS DE PAULO FREIRE E 

 JÖRN RÜSEN NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 E NA EDUCAÇÃO 

 
Eliana Gasparini Xerri 

 

Denota-se, inicialmente, o significado atribuído ao título 

desse trabalho: esperançar é derivado de esperança e para Paulo 

Freire a palavra recebe sentido de luta, “não é porém a esperança um 

cruzar de braços e esperar. Move-me na esperança enquanto luto e se 

luto com esperança, espero.” (Freire, 1981, p. 97). A importância do 

vocábulo vem também por intitular uma de suas obras, a Pedagogia da 

Esperança, de 1992. Ambos ilustram a relevância concedida pelo autor 

à palavra. 

  Se para Freire esperança move sua luta, para Jörn Rüsen, 

cuja teoria está fundamentada na concepção da consciência histórica, 

a esperança nos remete a métodos de ensino, em particular de ensino 

de história117, que esperançosamente refletem cidadania e promovem, 

através da identificação como sujeito, ações práticas cotidianas. 

              Logo, esperançar em Paulo Freire e Jörn Rüsen instiga refle-

xões aproximativas entre os dois teóricos: um da educação e outro da 

educação em história; um latino americano, outro europeu; ambos do 

século XX e que legaram formas de resistência aos modelos educaci-

onais tradicionais, que são pautados pela intervenção política e eco-

nômica que recusa a liberdade e a democracia.   

              Dessa forma e considerando os desafios humanitários desen-

cadeados pela crise sanitária oriunda da pandemia de COVID-19 a 

partir de 2019, se percebem incidências individuais e coletivas nos sig-

nificados e resultados da economia mundial e de outros setores, como 

as instituições que norteiam as sociedades. Nessa conjuntura, a dis-

cussão sobre educação ganha importância. Ao analisarmos os contex-

tos próximos da América Latina e, em específico, o Brasil, se eviden-

ciam algumas ideias desenvolvidas por Freire e Rüsen que, dentre tan-

                                                           
117 Ensino de História recebe a denominação de Educação em História para Jörn 
Rüsen. 
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tos pensadores da Educação e da História, demonstram partilhas ide-

ológicas possíveis de aplicação em modelos educativos atuais  na pers-

pectiva de sociedades mais humanitárias. 

             Este trabalho busca identificar, em práticas de ensino e do en-

sino de história desde princípios dos anos 1980, pressupostos das 

ideias dos dois intelectuais, através professores do curso secundário 

do magistério118 que em suas práticas metodológicas exerciam e exe-

cutavam propostas não tradicionais mas não mencionavam os nomes 

dos teóricos, pois tratava-se do período da ditadura civil militar brasi-

leira que via em Paulo Freire um subversivo e quanto a Jörn Rüsen, 

seus escritos ainda eram desconhecidos pela maioria dos brasileiros. 

            Tecer essa narrativa apresenta as dificuldades de seleção de 

conceitos e de ideias dos pensadores frente à grandiosidade e profun-

didade de suas trajetórias intelectuais, portanto, trata-se de uma es-

crita provocadora e que objetiva instigar os leitores na busca de outras 

possíveis narrativas que contribuam para superar desafios do tempo 

presente. 

 

Contextualizar, Conceituar para definir o Esperançar 

          Escolher temas e conceitos para essa escrita foi consequência 

do tempo que vivemos: o contexto inicial do século XXI que, como o 

início do século XX, não nos remete  à mudança de números, mas de 

circunstâncias comuns a ambos os séculos - a pandemia conhecida 

por Gripe Espanhola e atualmente a Covid-19 -, no sentido de que 

ambas mudaram o “normal” de seus contextos, trazendo à tona a vul-

nerabilidade humana frente aos vírus, transformando radicalmente as 

formas de convívio humano, ambiental, alterando práticas sociais e 

acelerando métodos científicos e tecnológicos. Ambas marcam o iní-

cio dos dois séculos. 

     Fazendo uso, mesmo que breve, das formas de comunica-

ção do século XXI, se procurou por mecanismos de pesquisa pela in-

ternet as palavras  Paulo Freire e Jörn Rüsen. Apareceram aproxima-

damente 49.100.000 resultados para o primeiro, enquanto que Jörn 

                                                           
118 Curso de ensino médio profissionalizante cuja formação habilita ao exercício da 
profissão de professor. 
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Rüsen apresentou cerca de 51.900119. Esta ação, movida por uma cu-

riosidade pessoal, demonstra a importância e o reconhecimento dos 

dois intelectuais da educação, assim como as influências de suas 

ideias.  

      Desta forma, apresento brevemente o prof. Jörn Rüsen, 

com 83 anos, nascido em 1938 em Duisburgo, segundo uma das mais 

importantes estudiosas brasileiras a respeito da obra do professor ale-

mão, a profª. Drª. Maria Auxiliadora Schmit120: 

Tem sido reconhecido como professor  e mérito e honoris causa, 

de várias instituições universitárias, como o caso do Universidade 

de Brasília, onde recebeu o título de professor emérito, e da Uni-

versidade Federal do Paraná, onde foi agraciado com o título de 

doutor honoris causa. (...) o prof. Rüsen é hoje um dos mais im-

portantes acadêmicos em atuação nos campos da teoria e história 

do pensamento histórico, bem como da didática da história. É au-

tor de inúmeros livros, artigos científicos, ensaios e capítulos de 

livro, publicados em mais de vinte idiomas. Foi professor nas Uni-

versidades de Bochum e Bielefeld,  além de diretor do Centro de 

Estudos Interdisciplinares (ZIF) da Universidade de Bielefeld e do 

Instituto de Altos Estudos em Humanidades (KWI) de Essen. 

Atuou como professor visitante em universidades na Índia, África 

do Sul e em Taiwan. Em 2010 foi agraciado com o título de dou-

tor honoris causa pela Universidade de Lund, Suécia. 

             Com preocupação educacional acentuada por sua vida ter 

sido marcada por grandes transformações no contexto histórico mun-

dial (como a segunda guerra mundial, guerra fria, unificação alemã), 

Rüsen demonstra a necessidade de que a educação e, em particular, a 

educação histórica121 tenham sentido profundo na constituição hu-

mana. Para tanto, faz defesa do conceito de consciência histórica. 

           Também, de forma breve, apresento o intelectual brasileiro 

através de extrato do texto do Instituto Paulo Freire por considerar, 

                                                           
119 Consulta feita em 14 de janeiro de 2021 . Considero que se a mesma pesquisa fosse 
realizada ao final de 2021, as estimativas se manteriam distantes, com aumento signi-
ficativamente maior ao brasileiro devido às homenagens em torno dos 100 anos de 
Paulo Freire. 
120 Profª e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, texto enviado para compor 
Dossiê a respeito de JÖrn Rüsen na Revista métis História e Cultura – UCS, nº 20. 
121 Equivalente a Ensino de História no Brasil. 
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entre outros aspectos, que seria injusto fazer uso apenas de um autor 

que se dedica a o estudar: 

Paulo Freire foi um grande educador nascido na década de 1920, 

reconhecido internacionalmente e nomeado Patrono da Educa-

ção Brasileira pela Lei nº 12.612, de 13 de abril de 2012, de autoria 

da Deputada Federal Luiza Erundina e sancionada pela Presi-

dente Dilma Rousseff. Ao inserir a Educação Popular na história 

das ideias pedagógicas, centrou suas análises na relação entre 

“educação e vida”, reagindo às pedagogias tecnicistas do seu 

tempo. 

Mais que a criação de um método de alfabetização de adultos, 

Paulo Freire formulou uma teoria do conhecimento e deixou um 

legado que hoje atravessa, cruza e rompe fronteiras. Atualmente, 

seu pensamento é renovado e permeia as diversas áreas do conhe-

cimento. A validade universal da teoria e da práxis de Paulo 

Freire está ligada, sobretudo, à ênfase nas condições gnosiológi-

cas da prática educativa; à defesa da Educação como ato político 

e dialógico e à noção de ciência aberta às necessidades popula-

res.122 

             As ideias e os contextos dos dois pensadores são similares, 

acentuados pelas crises políticas e autoritarismo do século XX, que 

influenciaram suas práticas sociais. A defesa dos coletivos e movi-

mentos em prol à liberdade e à democracia também é comum nas 

trajetórias dos dois e perdura no tempo presente. A história do tempo 

presente é conceito recente e tem merecido destaques discursivos, PA-

DRÓS (2004, p. 204) defende a História do Tempo Presente da se-

guinte forma 

Em síntese, a originalidade da abordagem do presente está situada 

no fato de poder captar a atualidade, a novidade, a irrupção e a 

emergência de tendências, assim como as possibilidades de esta-

belecer as conexões – as “pontes” – que a interligam com o pas-

sado (evidenciando a vigência da perspectiva processual da histó-

ria). Por outro lado, não há diferença concreta alguma quanto às 

operações básicas que realiza o historiador que trabalha com pe-

ríodos mais distantes. Nesse sentido, o tempo presente exige, me-

diante pressupostos teóricos, o dimensionamento, a hierarquiza-

ção e a contextualização dos eventos, assim como sua inserção no 

processo histórico e sua relação com ele. 

                                                           
122 www.paulofreire.org 
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 Entre os eventos marcantes na história do tempo presente do 

Brasil, a luta pela democracia a partir da década de 1980 ganha des-

taque, uma vez que as mobilizações populares cresceram e retoma-

ram os espaços públicos reivindicando, através de seu protagonismo, 

um Brasil que fosse livre e capaz de assegurar direitos civis, sociais e 

políticos aos seus cidadãos.  

  A história do Brasil republicano tem sido pontuada por si-

tuações que exigem a defesa da democracia e, se é necessário a defesa 

da democracia, é porque essa tem sido constantemente ameaçada. Fo-

ram duas as ditaduras vivenciadas pela sociedade brasileira no século 

XX: 1935 - 1945123 e 1964 – 1985124. O presente escrito se concentra 

no contexto dos anos 1980 e as lutas empreendidas por diversos seto-

res sociais pela redemocratização do país, período em que era simul-

taneamente entusiasmante debater sobre temas até então proibidos e 

permanecia o medo em fazê-lo; por isso para educadores, como os do 

curso do Magistério, era uma necessidade romper com a educação 

bancária enquanto que para outros era temeroso arriscar-se com pa-

lavras e ideias. 

       Ao escrever a 18ª Carta denominada “A problematicidade de al-

gumas questões do fim do século XX”, Paulo Freire (2003, p.231), 

pontua algumas reflexões: relações norte-sul, a questão da fome, a 

questão da violência, o renascimento da ameaça nazi-fascista, a ques-

tão do papel da subjetividade na história. Os tópicos são alinhavados 

de forma a constituir retrospectos do século (e até mesmo do milênio) 

mas, também, servem como propulsores de ações possíveis em rela-

ção às fragilidades nos convívios sociais, políticos, econômicos, cul-

turais das sociedades, marcadamente as do século XXI, o que torna 

sempre atual e necessário o conhecimento de suas ideias. 

       Colaborando para o estabelecimento de relações entre ideias co-

muns aos dois intelectuais, a palavra consciência se destaca, pois ela é 

capacitadora de esperançar para uma sociedade mais equitativa e li-

vre. Em  entrevista publicada originalmente em 1970 na revista Risk, 

                                                           
123 Embora a historiografia comumente apresente o período ditatorial de Vargas de 
1937 até 1945, utilizo 1935 pois a partir deste ano se intensificam as perseguições aos 
opositores do governo, como a prisão, tortura ocorridas em decorrência da Intentona 
Comunista.  
124 Atualmente alguns historiados utilizam outras marcações temporais, para este es-
tudo mantenho o período inicial e final dos mandatos presidenciais. 
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quando questionado sobre  a arqueologia da consciência, Paulo Freire 

explicou: 

Antes de tudo, nós não temos a “consciência” separada do 

mundo: ou seja, não há a dicotomia entre a consciência e o 

mundo. Segundo, “consciência” não é algo, um espaço vazio, 

dentro do homem. A consciência está intencionalmente mergu-

lhada no mundo. Quando eu penso numa arqueologia da consci-

ência, estou pensando no questionamento da relação entre o ho-

mem e o mundo. Na possibilidade de o homem recriar, refazer o 

processo natural pelo qual a consciência apareceu na sua evolu-

ção. (2012, p.15) 

       Igualmente na 18ª carta, quando aborda a questão da fome, 

Freire retoma explicações sobre a tomada de consciência e  conscien-

tização: 

A tomada de consciência se verifica na posição espontânea que 

meu corpo consciente assume em face do mundo, da concretude 

dos objetos singulares. A tomada de consciência é, em última aná-

lise, a presentificação à minha consciência dos objetos que capto 

no mundo em que e com que me encontro. (...) No segundo, apre-

endendo as relações entre os objetos e a razão de ser dos mesmos, 

o sujeito cognoscente produz a inteligência dos objetos, dos fatos, 

do mundo. O sujeito cognoscente conhece criticamente, sem que 

isto signifique que não pode haver errado ou se equivocado. É isto 

que venho chamando de leitura do mundo que precede sempre a 

leitura da palavra. Leitura do contexto, leitura do texto, uma im-

plicando a outra (2003, p. 235). 

            Não é possível a separação entre tomada de consciência e 

conscientização sem a crítica que ocorre através da leitura do mundo, 

dos contextos, explica Freire que  

Na tomada de consciência como na conscientização, aprofunda-

mento daquela, lemos o mundo e podemos ler a palavra. Na pura 

tomada de consciência a nossa leitura é ingênua enquanto na 

conscientização nos vamos fazendo mais críticos. (idem, p.235) 

         Aqui está uma partilha dialógica entre os dois intelectuais esco-

lhidos no presente trabalho: o conceito de consciência histórica de-

senvolvida pelo estudioso alemão, é “a soma das operações mentais 

com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução tem-

poral de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente sua vida prática no tempo” (RÜSEN, 2001, p. 57). 
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Sendo uma das maiores preocupações de Rüsen significar o ensino de 

história para a vida prática do sujeito, o autor caracteriza a consciên-

cia histórica como fundante de um processo de transformação indivi-

dual e coletiva. 

           Para Rüsen a consciência histórica se revela na e pela lingua-

gem, destacando que a narrativa é importante para o desenvolvi-

mento da consciência histórica. O pensador tipificou a consciência 

histórica em tradicional, exemplar, crítica e genética (SCHMIDT; 

BARCA; MARTINS, 2011, p. 43).125 

              Consequentemente, o desenvolvimento da consciência histó-

rica orienta as ações humanas e estas são resultados de suas experiên-

cias de vida. Entre as vivências está o aprendizado histórico, que 

Rüsen compreende como a “construção de sentido sobre a experiên-

cia do tempo, ou seja, [...] sendo essa experiência marcada pela nar-

rativa histórica (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2011, p. 43). 

Desta forma, a didática do ensino de história recebe status de ciência, 

considerada pelo autor como essencial para o desenvolvimento da 

pessoa, uma vez que a didática do ensino de história com objetivos, 

teorias e metodologia adequadas é capacitadora do reconhecimento 

do passado, presente e futuro, permitindo transformações e manuten-

ções através de sua consciência histórica. 

          Nesse diálogo sobre tomada de consciência, conscientização e 

consciência histórica, percebe-se a construção de uma proposta meto-

dológica que seja significativa aos estudantes, de forma que não seja 

                                                           
125 Na consciência histórica tradicional, são presentes formas de vivências que se fun-
damentam em tradições, inclusive de teor moral. Para Roiz e Santos (s.a, p. 10) a rela-
ção entre passado, presente e futuro, se faz presente, no entanto, há maior compleição 
do passado em relação ao presente e futuro, assim “o passado direciona o presente e, 
com isso, estabelece o futuro”.A   consciência histórica exemplar, tem a generalização 
de regras e o isolar eventos, como orientadores no tempo presente, assim a pessoa uti-
liza os exemplos do passado para emissão de juízos de valor (SCHMIDT; BARCA; 
MARTINS, 2011)  Na consciência histórica crítica, ocorre a negação dos modelos pas-
sados, na busca de uma identidade pessoal, isso ocorre devido a necessidades subjetivas 
do sujeito na busca de sua identidade. (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2011). Se-
gundo Rüsen a dinamicidade do tempo marca as ações individuais, assim a dinamici-
dade se revela na consciência histórica genética, através da concepção de mudança, ou 
seja, a mudança é que dá sentido à história. (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2011, 
p. 68). 
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apenas uma vivência escolar, mas que se propague de modo a consti-

tuir o indivíduo como sujeito e cidadão. Consequentemente, tanto 

para Freire como para Rüsen, o modelo tradicional de educação não 

promove o desenvolvimento dessas consciências, pois tem como ca-

racterísticas: memorizações, aceitação, hierarquização, sem a valori-

zação dos envolvidos; neste modelo o aluno é passivo e muitas vezes 

apenas “cumpre” a etapa escolar, pouco a experiencia e, assim, não 

adquire identificação e significado nem com a escola, nem com o so-

cial. 

 

Para Esperançar é preciso Leitura de Mundo e da Realidade Histórica 

     Consideradas as noções sobre consciência e consciência histórica 

associadas aos contextos, a leitura de mundo definida por Paulo 

Freire e a realidade histórica de Jörn Rüsen representam, neste traba-

lho, a importância de compreender as circunstâncias nas quais os in-

divíduos estão inseridos, para que os processos educativos contri-

buam de fato para que sejam sujeitos nos e dos contextos. 

       Tratando de questões sobre o oprimido e ressaltando que “nin-

guém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se li-

bertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p.52), Freire acentua a ne-

cessidade do coletivo organizado e liberto das amarras da educação 

tradicional; dessa forma, entre tantas afirmativas, destaca 

O que pode e deve variar, em função das condições históricas, em 

função do nível de percepção da realidade que tenham os oprimi-

dos, é o conteúdo do diálogo. Substituí-lo pelo antidiálogo, pela 

sloganização, pela verticalidade, pelos comunicados é pretender 

a libertaçõ dos oprimidos com instrumentos de “domestificação”. 

Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato desta liber-

tação é transformá-los em objetos que se devesse salvar de um in-

cêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em 

massa de manobra. (1987, p.52) 

       Um diálogo horizontal que ouça o indivíduo é estratégia para o 

reconhecimento de si e possibilitador de uma constituição de si liber-

tadora. Assim, é imprescindível considerar as condições históricas 

(aqui por históricas utilizo como soma de todos os aspectos que en-
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volvem os indivíduos), pois o conhecer, ouvir, objetivar coletiva-

mente, é essencial para que o indivíduo torne-se sujeito e não apenas 

sujeitado.  

          O diálogo horizontal “não é doação que uma liderança, por 

mais bem intencionada que seja, lhes faça” (FREIRE,1987, p.53) 

mas, sim, é a construção dialógica que considera que  

Educador e educandos (liderança e massas), co-intencionados à 

realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos 

no ato, não só de desvendá-la e, assim, criticamente conhecê-la, 

mas também no de recriar este conhecimento. Ao alcançarem na 

reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se desco-

brem como seus refazedores permanentes. Deste modo, a pre-

sença dos oprimidos na busca de sua libertação, mais que pseudo-

participação, é o que deve ser: engajamento. (ídem, p.56) 

       O reconhecimento das realidades que envolvem os educandos é 

essencial para Freire, de forma comparativa também o é para  

RÜSEN quando afirma que 

a consciência histórica é um conjunto de “operações mentais com 

as quais os homens interpretam sua experiência da evolução tem-

poral de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam ori-

entar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”(RÜSEN, 

2010a, p.57).  

Assim, também para o pensador alemão é imperativa a pre-

sença da realidade em que o indivíduo está e, da mesma forma que 

Freire, argumenta a singularidade da ação prática como resultante do 

entendimento sobre a experiência temporal. 

         A constituição de si como sujeito a partir do pensamento de 

Rüsen é explicado por SCHMIT ao abordar a questão de tempo e de 

narrativa na história 

Esse  processo  mental  se  expressa,  essencialmente,  por  meio  

da  “narrativa histórica”, que sintetiza as três dimensões do tempo 

na representação de um sentido global. "Continuidade" ou “de-

correr do tempo” é a definição categórica desta determinação con-

tínua  

fundamental, que combina o processo de formação histórica de 

significado da experiência temporal das três dimensões para a uni-

dade de um sentido consistente de coerência, na comunicação so-

cial e auto compreensão humana, sendo importante forma de so-
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cialização e individualização. Ainda, segundo Rüsen, a consciên-

cia histórica pode ser utilizada para a formação da identidade his-

tórica, pois, com ela, os sujeitos (individuais e coletivos) podem 

exceder os limites de seu tempo de vida, ao mesmo tempo colocá-

los na mudança do tempo a que  eles  estão  submetidos,  e  com  

isso,  simultaneamente,  ganhar  uma  subjetividade permanente. 

Nessa perspectiva, não há aprendizagem histórica se não houver 

uma apreensão de processos de apropriação da própria experiên-

cia, o que pressupõe uma educação calcada na experiência do 

tempo que ative, amplie e modifique significados acerca dessa ex-

periência, por meio da narrativa histórica. (2017, p.6) 

            A partir da apropriação de suas experiências e a partir delas 

considerando as características sociais, políticas, econômicas, cultu-

rais do tempo e da sociedade, os indivíduos e os coletivos ampliam e 

podem modificar os contextos. Salienta-se, ademais, a importância 

do coletivo em ambas as ideias apresentadas. 

       Dialogando com a importância do tempo e da realidade histórica, 

FREIRE  afirma o compromisso com a educação libertadora 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprome-

tem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos 

homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conte-

údos; não pode basear-se numa consciência especializada, meca-

nicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos 

conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao 

mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da pro-

blematização dos homens em suas relações com o mundo. (1987, 

p.67) 

       A cooperação entre os sujeitos considera seus contextos e 

aprendizados. Para FREIRE 

Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediati-

zados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, 

na prática “bancária”, são possuídos pelo educador que os des-

creve ou os deposita nos educandos passivos. (idem, p.69) 

     A educação bancária, cuja crítica freiriana auxilia na superação, 

encontra na argumentação de Rüsen à didática da história, impres-

cindível argumento que gera metodologias inclusivas e aproximativas 

entre o sujeito e a realidade, portanto, como agente e não ser passivo.  

Rüsen afirma que a didática da história “produz de modo científico 

(especializado) o conhecimento necessário e próprio à história, 
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quando se necessita compreender os processos de aprendizagem e li-

dar com eles de modo competente”. (2015, 248) 

        A argumentação expressa a cientificidade da didática da história 

sem desvincular da ciência Histórica, pois, para o autor, a primeira 

necessita do conhecimento da segunda. De forma esclarecedora, 

SCHMIDT sintetiza a importância do pensamento de Rüsen e, por-

tanto, da didática da história e da ciência histórica para a vida prática 

e transformadora. 

Do ponto de vista epistemológico, a Didática da História presta 

contas com o processo do aprender a pensar historicamente, ou 

seja, com realizar a “formação histórica” e isto  envolve  dois  as-

pectos  –  vida  prática  e  ciência -  organicamente  interligados.  

Numa perspectiva  transversal,  significa  entender  o  saber histó-

rico  como  síntese  da  experiência humana com a sua interpreta-

ção para orientação na vida prática; e na  horizontal, seria consi-

derar a formação como socialização e individuação (dinâmica da 

identidade histórica) a partir de sua relação com a ciência. (2017, 

p.3) 

        A aproximação de pensamento entre os dois autores se dá tam-

bém quando SCHMIDT  salienta que    

Neste ponto, Rüsen apresenta sua crítica ao que chamou “Didá-

tica da Cópia”, ou seja, a forma pela qual foi e é realizada a trans-

posição do saber histórico científico para a forma escolar, que re-

sultou, entre outros, no banimento dos procedimentos científicos 

relacionados ao processo de produção do conhecimento histórico, 

tais como: a forma de geração de problemas históricos a partir das 

carências de orientação da vida prática; a relação entre a formata-

ção histórica e o público e a função de orientação da vida prática 

como algo que influencia  a  própria  produção  do  conhecimento  

histórico. (2017, p.3)  

     Associar a didática da cópia de Rüsen com a educação bancária  

de Freire remete a afirmação do segundo sobre a relação entre educa-

dor e educando e os seus contextos, 

A tendência, então, do educador-educando como dos educandos-

educadores é estabelecerem uma forma autêntica de pensar e 

atuar. Pensar-se a si mesmos e ao mundo, simultaneamente, sem 

dicotomizar este pensar da ação. A educação problematizadora 

se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens 

vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que 

e em que se acham. 
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Se, de fato, não é possível entendê-los fora de suas relações dialé-

ticas com o mundo, se estas existem independentemente de se eles 

as percebem ou não, e independentemente de como se percebem, 

é verdade também que a sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, 

é função, em grande parte, de como se percebam no mundo. 

FREIRE, 1987, p. 72) 

      Dessa forma, é comum aos dois intelectuais a certeza de que a 

educação deve significar para produzir sujeitos ativos, participantes. 

Nesse sentido, retomo o aspecto anunciado no início deste artigo 

quando, em meados dos anos 1980, as ideias se faziam presentes, 

mesmo que timidamente, na formação de professores no curso de Ma-

gistério, ensino secundário. 

 

Sem anunciar Paulo Freire, na defesa de suas ideias 

         O desejo desse subtítulo é demonstrar que as ideias freirianas se 

faziam presentes nos anos de 1980 no curso de Magistério, Escola 

Estadual Tiradentes126, em Nova Prata, no interior do Rio Grande do 

Sul – Brasil, mas que não era pronunciado o autor das mesmas. Para 

compreender o que ocorria, faço uso dos planos de aula do segundo 

semestre de 1986, para alunos da segunda série127, desenvolvidos em 

uma escola estadual (desativada) no interior do município. Nestes 

planos os professores apontavam a necessidade de articular as aulas 

com a realidade dos alunos, utilizo também memórias pessoais sobre 

as aulas ministradas no decorrer do curso. 

     O Brasil dos anos 1980 vivia a esperança de uma sociedade mais 

livre e equitativa, embora sob jugos políticos oriundos da ditadura ci-

vil militar. A reorganização de movimentos sociais vinha ocorrendo 

de forma direcionada sobretudo à redemocratização, uma vez que a 

ditadura civil militar utilizou todos os meios para silenciar, amedron-

tar, expulsar pessoas e ideias que não concordavam com suas ações. 

Essas pessoas eram tidas, pelos ditadores, como terroristas e, segundo 

                                                           
126 Posteriormente recebeu o nome de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Tiradentes, atualmente denomina-se Instituto Estadual de Educação Tiradentes. 
127 Escola Estadual Fernando Luzzatto, com turmas únicas de primeira, segunda, ter-
ceira e quarta série – alunos da própria comunidade que ao concluírem as séries dispo-
níveis na escola precisavam se deslocar ao centro da cidade de Nova Prata para dar 
continuidade aos estudos. Esse modelo, comum em todo o território nacional, foi 
sendo desconstruído com os processos de nucleação das escolas.  
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suas justificativas, as ações autoritárias se faziam necessárias para ga-

rantir a segurança nacional, mesmo violando os direitos humanos, 

prendendo, torturando, matando, desaparecendo com as pessoas e 

com os corpos dos que se opunham ao estado ditatorial.128 

     Os abusos e violações dos direitos humanos marcaram e ainda 

marcam o Brasil. Entre todas as desumanidades executadas, a educa-

ção foi também atingida pelas ordens ditatoriais; mudanças legais 

como a lei nº 5692/1971, que evidenciou um caráter menos pautado 

pela área de humanidades, o que diminuiu significativamente a capa-

cidade reflexiva, contestatória na educação nacional, tornando-a sem 

significado prático. Ao referir-se à legislação da época, Lira contribui 

afirmando que 

Ao investigar a legislação educacional do Brasil, nos deparemos 

com uma arena de graves conflitos sociais,que atravessaram os 

debates acerca da política de Estado para a Educação. No âmbito 

da vasta produção legislativa da ditadura militar, a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5692/1971 estabeleceu 

as bases legais para o ensino de 1º e 2º graus que vigoraram até 

1996. Deve ser ressaltado, que muitos aspectos da Lei 5692/1971 

permaneceram na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,assim, 

alguns dos conteúdos normativos da lei de 1971, se mantiveram 

até o presente. (2010, p. 279) 

     As leis educacionais do período da ditadura civil militar brasileira 

atingiram todos os níveis educacionais, bem como impuseram formas 

de ensinar e aprender próprias e que deveriam ser seguidas por todos. 

Assim como ocorria nos demais setores da sociedade, a censura per-

passava todos os aspectos educacionais (livros, fala de professores, 

ações estudantis entre outros). 

     Se, por um lado, a sociedade iniciava, de forma lenta e segura a 

reorganização de suas instâncias representativas e de ação (como par-

tidos políticos, sindicatos, movimento estudantil), a educação se man-

tinha sob a organização legal da ditadura. Ao tratar do ensino secun-

dário, foi estabelecido que haveria duas grandes formas: uma voltada 

                                                           
128 Entre os materiais disponíveis para o estudo do período sugiro: http://www.memo-
riasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uplo-
ads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_3_digital%20mortos%20e%20desa-
parecidos.pdf 
 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_3_digital%20mortos%20e%20desaparecidos.pdf
http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_3_digital%20mortos%20e%20desaparecidos.pdf
http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_3_digital%20mortos%20e%20desaparecidos.pdf
http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_3_digital%20mortos%20e%20desaparecidos.pdf
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à continuidade dos estudos, com formação voltada ao acesso ao en-

sino superior, e outra cuja formação permitia o ingresso do estudante 

ao mundo do trabalho assim que concluísse o secundário. Estava 

nesse segundo modelo o curso de Magistério, assim, com 16 anos 

aproximadamente, o concluinte do curso tornava-se professor das sé-

ries iniciais. 

       Existiam cursos de Magistério em muitas cidades brasileiras; 

eram, na maioria, estatais e possuíam como público principal meni-

nas filhas de camponeses e de operários, enquanto os cursos de ma-

gistério das escolas privadas estavam destinados às filhas das famílias 

mais favorecidas economicamente.  

      A Escola Estadual Tiradentes, em Nova Prata, no período aqui 

abordado, era a única pública com ensino secundário, assim os cursos 

deste nível acabavam tendo alunos oriundos de grupos sociais diver-

sos: o Magistério possuía sobretudo alunas, poucos meninos; econo-

micamente, a maioria era filha de famílias em situação  menos favo-

recida; ou seja, a conclusão do curso abria possibilidades de ingresso 

ao mundo do trabalho. O curso de Auxiliar de Laboratório era fre-

quentado por meninas e meninos, oriundos da famílias economica-

mente mais favorecidas e os estudantes estavam buscando melhor 

preparação para o vestibular. O curso Auxiliar de Escritório ocorria 

no período noturno e possuía como público principal jovens que já 

trabalhavam durante o dia.  

        O curso de Magistério, objeto-fonte deste trabalho, teve início 

em 1983 e sua duração foi até 1986, sendo que os três primeiros anos 

eram em sala de aula, com disciplinas de formação comum – litera-

tura, língua portuguesa, língua estrangeira, química, biologia, mate-

mática, física geografia, história, mas com grande presença de disci-

plinas de formação para a atuação no magistério - as didáticas: de 

estudos sociais, de ciências, de ensino religioso, de educação física, 

de música, de artes, de língua portuguesa e de matemática. No se-

gundo semestre do terceiro ano ocorria o mini estágio, uma semana 

de aplicação de aulas em uma série do ensino fundamental e o último 

ano era dedicado ao estágio propriamente dito, que ocorria em um 

semestre e sob a supervisão dos professores das disciplinas de didá-

tica. 
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            Era função da estudante a busca pela escola e série, cumpri-

mento burocrático, acompanhamento de algumas aulas antes de ini-

ciar sua prática, que era precedida pela preparação das aulas – planos 

de aula – que só poderiam ser aplicados após a revisão e adequações 

propostas pelas professoras supervisoras. 

       Brevemente descrito o curso, cabe esboçar ações que demarca-

vam posturas progressistas de alguns dos educadores, em um con-

texto ainda conservador. 

     No primeiro ano, o professor de geografia diferenciava-se dos de-

mais, primeiro por ser o único homem e também por sua metodologia 

histórico crítica: era um marxista, jovem e usava barba, suas aulas 

não eram associadas a livros, cartilhas ou polígrafos; utilizava mapas, 

globo e, eventualmente, folhas mimeografadas. Eram aulas dialoga-

das e voltadas à geografia humana ou, como costumava dizer, das 

pessoas no espaço e no tempo. Foi breve sua atuação no curso pois, 

por ser “fichado”, precisou mudar de cidade no ano seguinte. Sua di-

dática não era compreendida e aceita por todas as alunas, principal-

mente por aquelas que acham suas ideias perigosas. De forma dife-

rente ao que ocorreu nas décadas seguintes, quando as notas eram 

mais baixas em matemática e língua portuguesa, sua disciplina junta-

mente com a de História, eram as que possuíam as notas mais baixas 

–  professores provocantes e reflexivos, levavam as alunas a lerem 

muito, refletir sobre o que liam e as ideias eram expostas por todos 

em seminários que ocorriam com a disposição das carteiras em forma 

de círculo. 

      A disciplina de História, oferecida em dois dos três anos, iniciava 

os estudos com a história do Rio Grande do Sul, para a qual a profes-

sora utilizava o livro da professora Sandra Jatay Pesavento (História 

do Rio Grande do Sul). Se, por um lado, o RS era tema de aulas nas 

séries iniciais, a educadora atuava com a aproximação da história 

com o sujeito, significando o tempo histórico, estabelecendo relações 

com o contexto nacional, tecendo abertamente críticas ao modelo po-

lítico ditatorial, e mundial. Ao final do segundo ano, era oportuni-

zado às alunas uma viagem de estudos à região missioneira (Santo 

Ângelo) e como as alunas estavam, majoritariamente, em situação de 

pobreza, a professora estimulava a venda de rifas e bolos para que 

todas pudessem participar do estudo em campo. 
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      A área de língua portuguesa e literatura tinha uma professora que 

atuava durante todo o curso; mais preocupada com a escrita e leitura 

do que com a reflexão, hesitava entre práticas mais conservadoras e 

algumas progressistas. Conservadoras pois levava revistas antigas “se-

leções” para lermos uma vez por semana, fazia ditados e, como pró-

prio do período, exigia a memorização de normas gramaticais, com 

pouca aplicação das mesmas. Como exemplo de práticas mais pro-

gressistas, se preocupava com a oralidade, postura e organização de 

pensamento; para isso organizava apresentações de músicas, decla-

mação de poesia, atuação em peças teatrais. Na questão musical, in-

centivava o reconhecimento de músicas populares brasileiras, sendo 

comum as alunas cantarem músicas de Milton Nascimento e Geraldo 

Vandré.  

         As disciplinas da área das exatas eram oferecidas apenas por um 

ano, pois havia o privilégio às didáticas. Nessas disciplinas, educado-

ras reconheciam a importância da interdisciplinaridade, de um tema 

gerador das aulas que considerassem a realidade dos alunos, mas a 

maioria atuava sentada e utilizando quadro e giz. 

      Por outro lado, a disciplina de ensino religioso era ministrada por 

uma professora que havia frequentado convento e suas atividades 

educacionais voltavam-se a uma catequização conservadora pautada 

por uma visão moral que mencionava o pecado.  

     Na contramão dessas aulas, as aulas de biologia voltavam-se a as-

pectos em debate nos anos 1980: concepção, anticoncepção, planeja-

mento familiar e outros temas considerados recentes e, por alguns, 

como tabus. Também nela se organizavam conversas com profissio-

nais da área da saúde, coordenadas de forma coletiva com as profes-

soras de biologia, química, educação física e psicologia, incluindo vi-

sitações a prostíbulos e prisões - atitudes que aproximavam as alunas 

das realidades diversas. 

      Evidencia-se que, mesmo de forma sutil, educadores no interior 

do Brasil avançam suas práticas educacionais pautados em ideias 

transformadoras que rejeitavam a educação bancária e estimulavam 

reflexões sobre a conjuntura da época, inclusive participando junto 

com os educandos de manifestação contrária a indicação da direção 

da escola. 
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Conclusões Iniciais 

     Esperançar em Paulo Freire e Jörn Rüsen significa manter a espe-

rança como forma de resistência em tempos fraturados e muitas vezes 

desesperançados: a própria existência do projeto 100 anos de Paulo 

Freire, juntamente com muitos outros, demonstra que é possível e ne-

cessário esperançar. 

     Reler textos para compor este estudo permitiu perceber as aproxi-

mações possíveis entre os dois intelectuais e práticas desenvolvidas no 

curso de Magistério no interior do Brasil nos anos 1980, período mar-

cado pelo medo imposto pela ditadura e que, ao mesmo tempo, inici-

ava a esperança de dias  livres e democráticos. 

      Mesmo que as marcas deixadas pelos dois intelectuais se façam 

presentes no cotidiano, através do diálogo e na busca de processos 

educacionais que signifiquem e promovam ações transformadoras, es-

tabeleceu-se a dificuldade em escolher sobre o que e como escrever. 

A seleção árdua recaiu sobre os conceitos de consciência, uma vez 

que a consciência não é adquirida, mas desenvolvida levando em con-

sideração os contextos históricos, locais, sociais, econômicos, políti-

cos e culturais.  

      Associado ao refletir sobre consciência e consciência histórica, os 

contextos e realidades foram escolhidos por confrontarem as distintas 

realidades com as práticas e modelos educacionais. Consequente-

mente, a exemplificação a partir do curso de Magistério dos anos 

1980, permitiu associar os conceitos escolhidos com a conjuntura es-

colhida, pautada pelo conservadorismo ditatorial, que perseguiu 

Paulo Freire e que, na Alemanha de Jörn Rüsen, estava dividida e 

também marcada por políticas autoritárias. 

      Dessa forma, as práticas que serviram de exemplo a partir de pro-

fessores progressistas do curso de Magistério, são sinônimos de um 

tempo que oscilava entre a determinação de educadores e educandos 

pela constituição de uma sociedade mais democrática e livre, assim 

como pelos questionamentos que levaram os dois pensadores a refletir 

e socializar sobre a importância de uma educação libertadora a partir 

da consciência histórica.  

      Se em 1980 as ideias contra o autoritarismo e a educação conser-

vadora eram presentes no interior do Brasil, há reforço ao esperançar 

para uma outra sociedade possível. 
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EDUCAR PARA A PAZ E A CONSTRUÇÃO DA CULTURA 

DE PAZ: REFERÊNCIAS EM PAULO FREIRE 

 

Elione Maria Nogueira Diógenes129 

Ricardo da Silva130 

 

1- Introdução 

 
Estarei preparando a tua chegada 

Como o jardineiro prepara o jardim 

Para a rosa que se abrirá na primavera (FREIRE, 2005, p. 5). 

 

Quando se pretende estudar a questão da paz é necessário 

esclarecer que tem relação direta com a justiça, cujo caráter multidis-

ciplinar e complexo materializa-se na transdisciplinaridade. Como as-

sinalava Sen (2011, p. 43), a dificuldade em se estudar a temática en-

contra-se nas: “[...] razões de justiça plurais e concorrentes, todas com 

pretensão de imparcialidade, ainda que diferentes – e rivais – umas 

das outras.”. Isto é válido, igualmente, ao se tratar da paz. Há coexis-

tência de tendências extremistas que procuram anular umas às outras, 

isto estorva a apreensão e a análise sobre o sentido real de paz. Desse 

                                                           
129 Em 2010, concluiu o Doutorado em Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Realizou a inves-
tigação de Pós-Doutoramento (2014) sob a supervisão da Profa. Dra. Maria Ozanira 
da Silva e Silva, na referida Universidade. O Mestrado foi levado a termo no Programa 
de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ce-
ará (UFC/2005). É formada em Licenciatura Plena em História pela UFC (1992). Atu-
almente é Professora Associada II, da Universidade Federal de Alagoas e professora-
colaboradora do PPAPP da UFC. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Planejamento e Avaliação Educacional, atuando principalmente nos seguintes te-
mas: educação, educação em direitos humanos, ensino médio, gestão democrática e 
políticas públicas de educação. 
130 Graduado em Pedagogia, Mestre e Doutor em Educação Brasileira pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação/Centro de Educação/PPGE/CEDU/UFAL, lotado no 
Campus Arapiraca. Líder do grupo de Pesquisa: Observatório de Políticas Públicas em 
Educação, Direitos Humanos e Segurança Pública. Investiga as Temáticas: Trabalho Do-
cente, Discurso, Políticas Educacionais, Violência, Criminalidade, Qualidade de Vida no 
Trabalho e Segurança Pública. 
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modo, pretende-se, aqui, apontar a necessidade de considerar os estu-

dos freireanos para a compreensão do conceito de paz e a implanta-

ção da cultura de paz na escola. 

O senso comum quando pensa na “paz” evoca o seu contrá-

rio, a guerra. Uma é o polo extremo da outra. Situadas em lados an-

tagônicos. Com isto, um existe em oposição ao outro. São palavras 

contrárias entre si. Contudo, a relação não é tão absoluta assim. Entre 

a paz e a guerra existem situações e fases de mediação. 

Galtung (1985) ao pensar a “paz” indica os conceitos de uma 

paz negativa131 e de uma paz positiva. A primeira, é a inexistência da 

guerra, o que não suprime a violência estrutural na sociedade capita-

lista. A segunda; a paz positiva, relaciona-se com a solidariedade, 

ajuda mútua, educação e interdependência das pessoas e dos povos. 

A paz positiva é a edificação de uma sociedade melhor, justa, dialó-

gica e democrática na qual pessoas de diferentes culturas comungam 

do espaço social. 

Em Paulo Freire132, também, a paz está relacionada com a 

justiça social, com o diálogo, com a solidariedade e o mútuo respeito 

entre os sujeitos e a si mesmo. O educador citado, escreveu sobre mui-

tos temas ligados à educação, cultura, religião, formação/profissão 

docente, autonomia, democracia dentre outros. Não menos escreveu 

sobre a questão da paz e da cultura de paz.  

Sua defesa intransigente da educação como prática da liber-

dade (1967) baseada na formação consciente, na autonomia, na par-

ticipação e na ética política dos sujeitos envolvidos rompe com uma 

visão tradicional de paz, relacionada com a conservação do status quo, 

que preserva a ordem social vigente sob o signo da tranquilidade.  

Em Paulo Freire, a possibilidade de uma educação/cultura 

de paz está na ação consciente e no diálogo. Este artigo assinala a 

atualidade de seu pensamento enquanto referência fundante no de-

bate sobre a construção de uma educação para a paz e para a cultura 

de paz. O interesse, neste texto, é o de apontar os elementos em sua 

obra, em que desenvolve essa temática tão atual e necessária para a 

compreensão dos processos de paz, seja em contextos micro ou ma-

cro, sem deixar de reconhecer as tensões, no caso, a violência.  

                                                           
131 A guerra. 
132 Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997). 
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2 -O TEMA EM TRILHAS HISTÓRICAS 

Fazem quase dois séculos que os educadores Jean Piaget 

(1896-1980) e Maria Montessori (1870-1952) pensaram em uma “edu-

cação para a paz”, cujo objetivo  era o de contribuir com o fim da 

violência no mundo, materializada na 1ª Guerra Mundial. Deram iní-

cio ao debate por meio de vários Congressos com a sociedade civil. 

Na época, não havia espaços interessados nessa temática. A humani-

dade acabou amargando duas guerras mundiais atrozes para – so-

mente em 1948 – a UNESCO apoiar iniciativas que retomaram esse 

tema, com base na ideia de que: “assim como as guerras nascem nas 

mentes humanas, é nas mentes humanas que devem ser erguidas as 

defesas da paz” (GUIMARÃES, 2003, p. 24). Nesse sentido, Burg 

(1974) afirma que “a paz depende então da vontade do povo.”, que 

deve ser educada. 

Segundo Guimarães (2005, 2004, 2003), as décadas de 1950 

e 1960 (século XX), nos países nórdicos133, iniciaram a pesquisa dessa 

temática, com a inclusão em instituições de Ensino Superior, da dis-

ciplina, ‘estudos de paz’, para alunos universitários interessados em 

estudar este assunto.  Outras ações foram ganhando corpo, através de 

entidades como sindicatos/associações ligados à educação por meio 

de atividades educativas permitindo reflexões sobre a paz. 

A década de 1960 foi marcada por movimentos de não vio-

lência e propostas de educação para a paz pelos educadores Lorenzo 

Milani (1923-1967), Danilo Dolci (1924-1997) e Paulo Freire (1921-

1997), o que fundamentou a proposta de paz enquanto ação educativa 

contínua (JARES, 2007a; 2007b). Por sua vez, em 1980, conheceu-se 

uma maior expansão e consolidação dessa proposta, com o surgi-

mento de associações de educadores, publicações particularizadas so-

bre a temática, sobretudo, com o envolvimento das escolas através do 

apoio dos Conselhos Escolares134.  

                                                           
133 Região formada por cinco estados-nação (Dinamarca, Finlândia, Islân-
dia,  Noruega e Suécia) e três regiões autônomas e seus territórios associados, que in-
cluem as Ilhas Faroé, Groenlândia.   
134 Constituídos por representação dos segmentos: alunos, professores, funcionários e 
pais como estratégia de inserção na escola, cujo sentido é o de democratizar a partici-
pação de todos e assumir tarefas de caráter coletivo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado-nação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Finlândia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Islândia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Islândia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suécia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nórdico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Faroé
http://pt.wikipedia.org/wiki/Groenlândia
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Quando da celebração da “Conferência de Haia (1990”, ati-

vistas da paz concluíram que seus esforços só permaneceriam como 

legado histórico  para as novas gerações, com a promoção dos direitos 

humanos, expressas em um movimento denominado “cultura de 

paz”: “não haveria paz sem educação para a paz” (UNESCO, 1999, 

p. 330). Deste modo, foi lançada a “Campanha Mundial de Educação 

para a Paz”, cujos objetivos: 1) “conquistar reconhecimento público 

da significação e importância de tal educação; e, 2) capacitar profes-

sores para realização dessa tarefa” (UNESCO, 1999, p. 331) materia-

lizam a luta para que a “educação para a paz” se torne tema cotidiano 

na escola, para isto precisa ser divulgado em todos os setores da soci-

edade, com um olhar cauto à educação. 

Com o movimento “Educação para a Paz”, no mundo, im-

pulsionado pela ONU (2004) e pela UNESCO (2005), solidificou-se 

o desenvolvimento de políticas públicas educacionais, em que a soci-

edade e lideranças que lutam em prol da “paz” pudessem participar 

de capacitações, formações, declarações e convênios, no sentido de 

fortalecer e difundir uma cultura de paz (ONU, 2004; UNESCO, 

2005). 

 

3- PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO PARA A PAZ  

A referência à questão da paz, da educação para a paz e da 

cultura de paz encontra no educador brasileiro, Paulo Freire, um 

nome importante para a compreensão da temática:  

“[...] é precisamente a recepção da obra de Paulo Freire que cons-

truirá uma tradição específica de educação para a paz, não só pela 

frequência das citações de seu nome, mas pela própria capacidade 

de estruturação de uma proposta pedagógica de educação para 

paz.”. (GUIMARÃES, 2005, p. 73).  

A obra em sua totalidade, de Paulo Freire, é um manifesto 

pela paz e pela educação para paz. Para ele, somente por meio da 

ação da palavramundo é que nos tornamos sujeitos, desta forma, donos 

da história, do poder de ler e escrever a história. Assim, é possível 

pensar a paz enquanto justiça social (SEN, 2011). Para Sen (2011), a 

justiça está relacionada com a capacidade de garantir as liberdades, 

sendo que àquela está sempre identificada com o desenvolvimento 

social. Isto converge com o pensamento freiriano. 
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Freire (1986, 2005, 2004, 1997, 1992 e  1967) enfatiza o poder  

inerente da palavra. Assim, a paz começa  na posse da palavra. A 

partir daí, é possível ao sujeito, a criação e a recriação do sujeito – 

dono da palavra. Esse processo de domínio da palavra, é um processo 

contínuo e infindável de autoconstrução e desconstrução do mundo.  

Com a consciência emancipadora da palavra ocorre, tam-

bém, a emancipação. Na construção/reconstrução do sujeito ocorre 

o ato de se biografar, de tecer a autonomia que implica em manter 

uma relação ética com o outro. Nisto, a paz não é construção indivi-

dual ou isolada, mas tarefa coletiva e comunitária. 

Ao pensarmos uma educação emancipadora e dialógica do 

processo de paz, é preciso que o escopo educativo seja determinado: 

“Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja 

uma força de mudança e de libertação.”. (FREIRE, 1967, p. 44). Pen-

sar a educação para a paz é pensar uma educação para a liberdade.  

A educação para a paz, encontra-se definida na obra do edu-

cador Paulo Freire, cuja perspectiva de mundo humanitária e aberta, 

dirigida para a integridade do ser humano, traduz a seguinte definição 

de educação: “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de 

coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode 

fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” (FREIRE, 

1967, p.104). 

Ana Maria Araújo Freire (Nita)135 assevera que: 

Paulo Freire afirmou nos fins dos anos 90, que em algumas cir-

cunstâncias, poderia, inclusive, a violência entrar na cena política 

para estabelecer o equilíbrio das sociedades em processo de trans-

formação necessária à instauração da Paz interna.  

Isto significa dizer que a “violência” não é “mera antítese” 

da paz, e sim, mediação para a ela se chegar. Por isto, não é de fácil 

deslocamento. A violência constitui-se “uma etapa transitória, dolo-

rosa e necessária” (FREIRE, 2006, p. 387). 

Como se conquista a paz? Segundo Freire (2006, p. 387): 

                                                           
135 Viúva do educador Paulo Freire e sucessora de sua obra.  
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A Paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais 

perversas. A Paz se cria, se constrói na construção incessante da 

justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de 

educação para a Paz que, em lugar de desvelar o mundo das in-

justiças o torna opaco e tenta miopizar as suas vítimas.  

Posto isto, tratar de paz não é uma questão simples, pois, his-

toricamente, percorre toda a existência humana e, de uma forma ou 

de outra, se presentifica no cotidiano da mais modesta pessoa ao mais 

eminente ser social e político. O que podemos dizer quando falamos 

de Educação para a paz?  

A educação para a paz deve ser um processo contínuo que 

perpassa todas as esferas, seja social ou educacional, necessitando ser 

inserida como prática dialógica, capaz de proporcionar a busca cons-

tante de soluções, a fim de que essa temática se concretize e consolide 

uma cultura de paz, que não seja apenas uma “moda pedagógica” ou 

uma tarefa burocrática a ser cumprida pela sociedade e pelas escolas. 

Para trabalhar a educação para paz, Paulo Freire (1967, p. 

103) manifesta que: 

[...] a escola precisa se ressignificar enquanto espaço educativo. 

Notadamente, a sala de aula, arena histórica da educação trans-

missora e bancária, precisa superar os seus vícios e tornar-se um 

lugar realmente educativo. De acordo com o educador brasileiro, 

Em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, dema-

siado carregado de passividade, em face de nossa própria forma-

ção (mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa), contradizendo 

a dinâmica fase de transição, lançamos o Círculo de Cultura. Em 

lugar de professor, com tradições fortemente “doadoras”, o Coor-

denador de Debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em 

lugar de aluno, com tradições passivas, o participante de grupo. 

Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, programação 

compacta, “reduzida” e “codificada” em unidades de aprendi-

zado.  

Freire (1986) observa, para além da escola, que os sujeitos 

oprimidos reagem buscando confrontar as intenções que articulam as 

ações opressoras. Esse confronto ocorre positivamente, quando se 

trata de um enfrentamento pedagogicamente consciente, ou negativa-

mente, quando se trata de ampliar o processo de violência. Uma das 

ideias presentes em Pedagogia do Oprimido (1997) é a de que mulhe-

res e homens oprimidos, quando assumem sua vocação do ser mais 
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(FREIRE, 1997), em um processo que se dá após a tomada de cons-

ciência do seu inacabamento, buscam maior humanização de si.  

Assim aquelas práticas individualistas, egoístas e mesquinhas 

são deixadas de lado e uma nova realidade humanizadora vai se cons-

tituindo, de forma mais fraterna e solidária, com menos opressão e 

menos injustiça. Mas esse processo é lento e difícil, especialmente em 

um ambiente social violento e excludente como no caso da escola pú-

blica brasileira. 

Não creio em nenhum esforço chamado de Educação para a 

Paz que, em “[...] lugar de desvelar o mundo das injustiças o torna 

opaco e tenta miopizar as suas vítimas.”. (FREIRE, 1986, p. 25). 

Como aponta Paulo Freire: “sem um mínimo de carinho e atenção 

esta tarefa se torna totalmente inútil, desprazerosa e cria terríveis 

traumas em ambos os lados.” (FREIRE, 2006, p. 395).  É importante 

ir além da “transmissão dos conteúdos programáticos”, é preciso que 

se crie um  convívio saudável no espaço escolar. Isto pode ser feito 

por meio da implantação da “educação para paz”. Abaixo discutimos 

a questão da cultura de paz. 

 

4 -CULTURA DE PAZ EM MOVIMENTO 

A cultura de paz fundamenta uma ação dirigida ao fortaleci-

mento de uma prática cotidiana para a educação e a formação dis-

cente, como possibilidade da prática efetiva. Jares (2001, p.6) afirma: 

“ainda que pareça paradoxal, educar para a paz não é e nem resulta 

algo harmonioso, isento de conflitos ou que incite unanimidade.”. A 

paz precisa ser um anseio subjetivo, composição básica da formação 

do sujeito social e histórico, desde a menoridade.  

Nossa época é uma época de “partidos”, de fragmentação e 

de extremismos em que as relações interpessoais e intrapessoais per-

dem vitalidade espiritual e força ativa, no que diz respeito à luta por 

uma vida melhor, direito de todos e todas, independendo da raça, cor, 

sexo, idade, nome ou sobrenome, posição social e econômica, papel 

político e outros. As pessoas, em geral, necessitam de um encontro 

com a paz em suas dimensões subjetiva e objetiva. Em tal sentido, 

nesta seção, é realizada uma reflexão sobre essa questão. É o que há 

nos textos a seguir. 
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“Educação para a paz”, segundo Jares (2002), é ação pedagógica 

importante, que mobiliza práticas reflexivas na sociedade e em 

instituições educacionais. Exorar por essa via pedagógica é rele-

vante no sentido de se pense a possibilidade de viver em paz em 

todas as dimensões sociais, não como forma de eliminar os con-

flitos que surgem, e sim na resolução desses, para a melhoria das 

relações entre os envolvidos. É imperativo, portanto, que se esta-

beleça uma prática dialógica que permita essa convivência saudá-

vel dos seres envolvidos no processo de educação/cultura de paz. 

Jares (2002, 2007a, 2007b) nos traz elementos relevantes para 

pensar uma uma nova cultura, a da paz, em que enfatiza a paz posi-

tiva, não como antagônica à guerra, antes, constitui-se em ação que 

trabalha os conflitos de forma fecunda, principalmente na garantia da 

justiça social e do respeito ao próximo: 

[...] um processo educativo, contínuo e permanente, fundamen-

tado nos dois conceitos fundadores (conceito de paz positiva e 

perspectiva criativa do conflito), pretende desenvolver um novo 

tipo de cultura, A CULTURA DE PAZ, que ajude as pessoas a 

entenderem criticamente a realidade, desigual, violenta, com-

plexa e conflituosa para poder ter uma atitude e uma ação diante 

dela (JARES, p. 2002, p. 148). 

Dessa forma, esse tipo cultura de paz, defende um 

aprendizado coletivo e dinâmico, configurando-se numa prática 

educativa consecutiva e consistente. A educação para a paz é uma 

ação que se fundamenta em valores apreendidos e acentuados no 

convívio diário, possibilitando transformações no ambiente, mesmo 

com a existência dos conflitos. Guimarães (2011, p. 22) apresenta a 

educação para a paz como: 

Instrumento importante para a concretização de uma Cultura de 

Paz, emergindo na interlocução da comunidade internacional, 

não apenas como uma nova área de pesquisa ou campo relevante, 

mas como expressão da ideia de bem, onde se joga a própria ques-

tão do sentido da humanidade e da finalidade da educação. 

Torna-se efetivo que a escola aceite o desafio de adotar 

pedagogicamente essa ação, assumindo uma proposta que incentiva 

a adoção dos Valores Humanos, de forma democrática e salutar, 

principalmente com os alunos. Quando a escola toma o compromisso 

com todos os que nela interagem, para a difusão da educação para a 

paz, programam ações que fortaleçam o diálogo, a fim de minimizar 
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os conflitos que surgirem. Para tanto, pensamos que a educação para 

a paz pode ser voltada para uma educação em Valores Humanos, 

como: respeito, cooperação, solidariedade, dentre outros, que 

permitem, na prática, manifestação de uma cultura da paz:  

É uma cultura que promove a diversidade pacífica. Tal cultura 

inclui modos de vida, padrões de crença, valores e comporta-

mento, bem como os correspondentes arranjos institucionais que 

promovem o cuidado mútuo e bem-estar, bem como uma igual-

dade que inclui o reconhecimento das diferenças, a guarda res-

ponsável e partilha justa dos recursos da Terra entre seus mem-

bros e com todos os seres vivos (JARES, 2003, p. 35). 

Assim, os sujeitos oprimidos agem buscando dialogar acerca 

das intenções que articulam as ações opressoras. A educação para a 

paz pode robustecer esse diálogo, quando se trata de um 

enfrentamento pedagogicamente consciente, ou negativamente, 

quando se trata de ampliar o processo de violência. A educação para 

a paz é uma forma do sujeito discente assumem o “mais ser” 

(FREIRE, 1987), em um processo que se dá após a tomada de 

consciência do seu inacabamento, de sua humanização.  

 

CONCLUSÕES 

O educador Paulo Freire representa um movimento inaca-

bado que propugna a educação para a paz. Toda a sua obra desvelou 

o processo de construção da consciência, com foco na superação da 

consciência ingênua. Esta não é inocente, antes, encontra-se destitu-

ída de criticidade. A violência em uma sociedade capitalista é raiz de 

todas as práticas opressoras, inclusive, a fome. Os sujeitos quando se 

rebelam e não aceitam implicitamente atitudes opressoras, estão lu-

tando por uma vida de esperança, visto que ações opressoras provo-

cam nos oprimidos revolta e desejo por mudanças.  

Quando se dá uma ação movida pela conscientização, explo-

radas e explorados lutam por transformações da realidade a que estão 

dependentes e, libertando-se das amarras dessa opressão, podem li-

bertar aqueles que os oprimem. A educação para a paz, ocorre, aqui, 

também. Eis aí, a possibilidade do nascimento de novos seres, de uma 

nova sociedade. 
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Nesta ação, assinalamos que propusemos um trabalho de re-

flexão a partir do pensamento de Paulo Freire, que também visa con-

tribuir para a pesquisa sobre a educação para a paz. Considerando 

que a sociedade contemporânea passa por períodos de crise, é neces-

sário que se pense o processo educativo quanto à necessidade de va-

lorização da formação permanente dos profissionais da educação, no 

sentido de educá-los na educação para a paz. 

Se queremos uma educação para a paz, é necessário investir 

na formação do professor, cujo desenvolvimento das potencialidades 

de cada um/a, remete ao respeito da vida pessoal, pois toda a ação 

do educador serve como “modelo” para a vida do educando. Tal pro-

cesso deve se desenrolar em estreito nexo com o desempenho da prá-

tica educativa, passando pela cultura de paz. 

Educar para a paz é escutar o educando e interagir com ele, 

aperfeiçoando as relações interpessoais para o benefício de todos; isso 

acena a participação dos alunos em projetos escolares, em que a 

escola é parte essencial do processo educativo da paz, a fim de situar, 

de modo democrático e efetivo, a participação de todos. Por isto, a 

teoria de Paulo Freire sobre a escola seu olhar crítico e sua teoria da 

esperança, liberdade e consciência são fundantes para o ato de educar 

para a paz.  

Paulo Freire nos ensina a compreender a dialética entre o ser 

humano e o mundo. Pessoa e mundo estão em processo de 

inacabamento, estão fazendo-se, e é na constante busca de querer “ser 

mais” que o ser humano entra no processo de ação-reflexão-ação, que 

transforma a realidade objetiva.  

Os efeitos da práxis se refletem na transformação do próprio 

sujeito que reflete e age. Educar para a paz é a luta diária contra as 

injustiças, por meio do processo de conscientização, compromisso 

dos seres humanos com o mundo. Quando as pessoas são 

criticamente conscientes de sua realidade de opressão, assumem seu 

caráter libertador, em direção a uma cultura pacificadora. A cultura 

pacificadora mobiliza para a luta.  

Em Freire, a educação para a paz não evita a luta por justiça 

social, único caminho para se afrontar a violência em seu sentido mais 

amplo (econômica, social, cultura, simbólica, religiosa). Em seus 
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escritos, a promoção da superação das injustiças sociais é o caminho 

da educação para a paz. Não existe paz sem justiça social.  

Por fim, o pensamento de Freire acerca da educação com 

base no diálogo, como prática de leitura crítica do mundo e de 

intervenção na realidade, é o alicerce para conhecermos e 

entendermos a educação para a paz. Não há paz sem educação 

emancipadora! 
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FLORES QUE DESABROCHAM: UMA EXPERIÊNCIA  

EPISTEMOLÓGICA DE DIÁLOGO E SENSIBILIDADE 

                                

  Edinólia Lima Portela 

  

         

Iniciando o diálogo 

A discussão sobre a formação dos professores que atuam na 

educação básica ganhou força e objetivação na Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional – LDBEN  9394/1996. Esse tema vem 

sendo abordado em estudos e pesquisas, principalmente no tocante à 

profissionalização dessa categoria, como parte da política educacio-

nal no contexto da expansão da educação superior no Brasil. 

A efetivação dessa política de formação assume formas e con-

tornos diversos, em ações governamentais, que expressam, de certa 

forma, o compromisso pela melhoria da qualidade da educação bá-

sica, fruto das reivindicações de educadores e da sociedade civil de 

um modo geral. Nessa perspectiva, desde os anos 2000, estados e ins-

tituições têm se envolvido para dar materialidade às ações voltadas 

para o desenvolvimento da política nacional de formação de profissi-

onais da educação básica e do Plano de Formação Inicial e Continu-

ada. 

No âmbito das instituições públicas, no estado do Maranhão, 

esse envolvimento tem transitado, principalmente, pela adesão a pro-

gramas que integram o Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica, tanto em nível da formação inicial, quanto da 

continuada. Neste texto, explicitamos reflexões desencadeadas na vi-

vência em um dos programas assumidos pela Universidade Federal 

do Maranhão, sem necessariamente nos comprometermos em tratar 

de tais programas, mas, fundamentalmente, das relações entre a pro-

fessora e as alunas, público desses programas, no exercício de suas 

práticas pedagógicas136.  Desde o final dos anos 2000, percorremos os 

                                                           
136 Depoimentos adquiridos pela observação direta em sala de aula. Anotações diárias 

com consentimento dos alunos/as.  
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municípios que estabeleceram convênio com a Universidade Federal 

do Maranhão, com o objetivo de oferecer a formação em licenciatura 

aos seus professores. Uma das exigências da Lei tem como requisito 

a graduação em licenciatura para todos os professores da Educação 

Básica. Como os municípios não dispunham de instituições locais 

para proceder à formação, estabeleceram-se convênios com as univer-

sidades ou outras faculdades, na perspectiva de que os cursos fossem 

oferecidos, nos finais de semana, na própria localidade, tendo em 

vista que durante a semana os professores estariam ocupados no turno 

diurno com as atividades escolares. Assim, as aulas seriam ministra-

das aos sábados e aos domingos, contabilizando 15h/aulas, em con-

formidade com o projeto político pedagógico de cada curso. 

Este texto, como já elucidamos, decorre da experiência que 

tivemos na docência nos cursos de Pedagogia nos municípios do Ma-

ranhão, ministrando a disciplina Fundamentos da Educação de Jo-

vens e Adultos (EJA). Durante a última década (pesquisamos mais de 

dez municípios), em todas as localidades estudadas, apesar das suas 

particularidades, os participantes da pesquisa apresentavam, de modo 

geral, características semelhantes: a maioria dos alunos/professores 

do sexo feminino,  mães, arrimos de família e com companheiros  de-

sempregados, mulheres de grande saber social, proveniente de suas 

práticas da vida cotidiana, com imenso anseio de adquirir o saber ci-

entífico. Em suma, pessoas que todos os finais de semana saíam de 

suas casas em busca de melhorias de vida, cidadania, crescimento in-

telectual e de um novo olhar sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre 

o outro.  

Em deferência aos atores/sujeitos deste artigo, cuja maioria 

é feminina, e em respeito às suas lutas que nos sensibilizaram e nos 

fizeram perceber suas grandiosidades, fornecendo elementos que nos 

moveram para construção deste estudo, nos dirigiremos prioritaria-

mente ao sexo feminino, sem, contudo, desconsiderar as lutas dos 

atores masculinos daquelas turmas. Por isso, aqui, a escuta às mulhe-

res ocupa um lugar central e para preservar suas identidades  ̶  embora 

elas estejam cientes desta publicação  ̶   identificaremos as alunas por 

nomes de flores. 
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O percurso deste estudo parte de uma concepção de forma-

ção que pressupõe a complexidade, que se estende do conhecimento 

elaborado ao conhecimento advindo da prática social e considera o 

indivíduo como ator social do saber, com seu desenvolvimento, sua 

rica subjetividade e que privilegia a finalidade social fundamentada 

na racionalidade da natureza interativa mediada pelo diálogo 

(FREIRE, 1983). Portanto, a reflexão que aqui se faz é sobre uma 

formação específica construída junto a um grupo particular de profes-

soras que, embora vivam, trabalhem e desenvolvam suas formações 

em municípios distintos, se inserem em problemáticas sociais e coti-

dianas parecidas. 

Sabemos que o conhecimento baseado no senso comum, em-

pírico, não tem o mesmo peso e poder do conhecimento científico em 

nossa sociedade, por isso não é muito valorizado. Entretanto, não se 

admite a predominância de uma única razão como verdadeira. A te-

oria crítica e os estudos de Freire já apontam para outras direções, 

isso para citar apenas algumas fontes. 

 

Da sensibilidade à curiosidade epistemológica  

Por ser um modelo de formação que não se enquadra nos pa-

drões convencionais, porque se processa nos finais de semana, nos 

primeiros contatos com as turmas, definimos uma postura pedagógica 

que desse conta dessa singularidade. 

 Sabemos que toda turma tem suas peculiaridades, mas, em 

geral, as que se enquadram na experiência deste estudo eram compos-

tas por mais de 50 pessoas, sendo a maior parte formada por mulheres 

com mais de 30 anos de idade, que estavam há mais de dez anos fora 

da escola; poucas não eram arrimos de família, muitas sem compa-

nheiros (as) com filhos para criar ou com companheiros desemprega-

dos. Essas mulheres possuíam muitos filhos (em média, mais de qua-

tro), trabalhavam os três turnos durante a semana, ao mesmo tempo 

em que cuidavam da casa, dos filhos e/ou dos familiares,  e ainda 

faziam a graduação aos finais de semana “Graças a Deus!”,  expressão 

usada pelas alunas nos diálogos que travávamos. Curiosamente, per-

cebemos que em poucos municípios pesquisados, as professoras rece-

biam salários acima do mínimo estabelecido no país, e ainda com 

atrasos que chegavam a três meses.  
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Como professora, sabemos que sem a curiosidade que nos 

move, que nos inquieta, que nos insere na busca, não ensinamos nem 

aprendemos.  Durante a pesquisa, notamos que o espaço físico no 

qual as aulas foram desenvolvidas pelos cursos oferecidos eram as es-

colas onde as alunas/professoras trabalhavam durante a semana. As 

salas possuíam uma estrutura sofrível: eram quentes, com pouca ven-

tilação e condições de higiene precárias, o que dificultava o nosso es-

paço pedagógico e “[...] caracteriza uma falta de respeito às alunas e 

aos alunos” (FREIRE, 2001, p. 73). 

A despeito disso, o entusiasmo, principalmente das alunas, 

era uma característica diferenciadora, pois todas eram movidas pela 

vontade de adquirir mais conhecimento.  No entanto, apesar da ani-

mação, era evidente o cansaço físico, pouca qualidade de vida, baixa 

autoestima, necessidade de superestimar os professores e pouco do-

mínio de conteúdo teórico. Deste modo, a partir dessas observações, 

foi levantado o seguinte questionamento: Como desenvolver uma prática 

pedagógica que fomentasse um aprendizado fecundo, em face dessa realidade, 

que revelava tantos dilemas? 

Como pesquisadora e professora, percebemos a necessidade 

de formar educadores que incentivem os alunos a refletirem sobre o 

seu próprio cotidiano, em uma tentativa de dar consistência à prática 

pedagógica.  Neste movimento, devemos articular teoria e prática, de 

modo que novos e outros sentidos emerjam da ação pedagógica. 

Desse modo, será possível renovar o entendimento tanto dos alunos, 

como dos próprios educadores sobre a realidade vivida. É a tríade 

ação-reflexão-ação.  

As turmas pesquisadas eram compostas por sujeitos plenos 

de experiências vividas e esse conhecimento de mundo poderia ser a 

partida inicial para a compreensão dos conteúdos ministrados na dis-

ciplina. As práticas pedagógicas, como nossas vidas, são eivadas por 

relações coloniais de poder, que se encostaram e se incrustaram em 

nossas subjetividades e objetividades. Exigir que os alunos\professo-

res acompanhassem os conteúdos da disciplina sem nos importarmos 

com suas vidas fora da sala de aula, com os seus dilemas e perspecti-

vas, era reafirmar uma prática linear e mecanicista, sustentada em 

uma epistemologia instrumental,  por meio de uma racionalidade co-

lonial e introjeta a inferioridade nas pessoas, ferindo a dignidade do 
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indivíduo, além de negar o fenômeno da diversidade que envolve a 

própria vida social humana. 

Entendemos que o fenômeno da vida, da estruturação da 

vida, é complexo. No entanto, a própria condição humana das alunas 

daquelas turmas dava cores extremamente vivas às suas difíceis exis-

tências. 

Todas as alunas/professoras eram portadoras de cognição e 

criatividade, possuíam um corpo inteligente e interdependente, inte-

ragiam e agiam sob a natureza de acordo com o espaço e as oportu-

nidades que lhes eram oferecidas pelas circunstâncias históricas. 

Como nós, são marcadas por processos de relações de forças econô-

micas, sociais, epistemológicas e culturais, pelas circunstâncias histó-

ricas previsíveis e, sobretudo imprevisíveis, que interferem direta-

mente sobre suas incompletudes, principalmente sobre incompletudes 

teóricas, o que para nós se caracterizava como uma negação de di-

reito. Assim, em nosso entendimento, exigir a normatização dos pro-

cedimentos de aula sem levar em conta os fatores mencionados seria 

reforçar essa negação. 

Na esteira do pensamento de Santos (2002), quando discute 

que da sociologia das ausências nascem as emergências, ponderamos 

sobre todo esse apanhado local, atentos também às vozes sociais, ali-

nhavando nossas intenções pela curiosidade epistemológica do res-

peito, constituindo-se para nós como um campo de interação fecundo 

e de aprendizado mútuo.   

 

 Caminhando pelo diálogo e o bom senso 

A partir do nosso lugar de educadora, sentimos necessidade 

de considerar, sobretudo, a matriz teórico-cultural que defende que 

“o meu direito me autoriza a respeitar o direito do outro”. Essa cons-

tatação nos leva a entender a  educação e o conhecimento de mundo 

particular do indivíduo, que busca não impor ou julgar o outro a partir 

de uma perspectiva unilateral do profissional, mas de valorizar a di-

versidade e o conhecimento pré-adquirido do estudante, além de ter 

que superar o determinismo da visão sobre os direitos humanos que 

conforma a burocracia dos sistemas de ensino. 
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Assim, nossa postura prática foi delineada pela percepção e 

pela sensibilidade. Tradicionalmente, esses dois elementos são mar-

cados pela imprecisão e pelo relativismo, porque se situam no campo 

da subjetividade. Contudo, Merleau-Ponty (2000) defende que o sen-

sível é o território da própria reflexão, um domínio humano, a essên-

cia da nossa experiência. Para ele, o sensível se localiza no mundo. 

Neste quesito, “o mundo”, aqui é tomado como uma unidade indi-

visa do corpo das coisas e possui uma função de conhecimento que, 

por meio das relações, promove o mundo da cultura e da história, um 

mundo de significações criadas e compartilhadas (CARBONELL, 

2010). Além disso, entendemos que a construção do conhecimento 

humano não é uma realidade independente do contexto sócio-histó-

rico e da própria vida dos sujeitos que a elaboram, portanto, palmilhar 

por essa premissa é um caminho fecundo no processo que busca com-

preender e descobrir alternativas concretas para a emancipação de ho-

mens e mulheres.     

Nesta perspectiva, ao deslocar nosso olhar para a conjuntura 

nacional com fins de situar o desenho das turmas, inferimos que cons-

titucionalmente todos os brasileiros são sujeitos de direito. Sabemos 

também que, a partir do século XX, o direito nos países capitalistas 

se desloca e se centra, principalmente, no acesso aos bens socialmente 

produzidos (GONDIM, 2012). Além disso, culturalmente, nós, ma-

ranhenses, somos detentores de amplo patrimônio cultural, a exem-

plo de São Luís, nossa capital, tombada como patrimônio histórico 

cultural da humanidade, desde o ano de 1997, pela UNESCO, além 

do Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi, o Tambor de Crioula do 

Maranhão, o Conjunto Arquitetônico da cidade de Alcântara, as  Ru-

ínas da Fonte Vera Cruz, na cidade de Rosário, e outros mais, não 

mencionados aqui.   

Nos municípios estudados, por onde passamos, são notórias 

a pluralidade e a diversidade cultural. No entanto, quase nenhuma 

aluna se reconhecia como sujeito de direito ou herdeira desse patri-

mônio. Na medida que as alunas/professoras não possuíam o senti-

mento de pertencimento em relação à sua cultura e identidade, passa-

vam a não enxergar que os seus alunos, os seus pares, bem como a 

comunidade à qual pertenciam também tinham direitos de usufruir 

das riquezas culturais e os benefícios sociais. 
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Apesar de todas serem professoras, essas mulheres se viam e 

eram vistas pelo imaginário social dos seus municípios como ocupan-

tes de um lugar de invisibilidade política, subalternidade sociocultu-

ral, em que lhes era suprimida a condição de protagonistas pela con-

dição de oprimidas. Da mesma forma, elas, as professoras, enxerga-

vam os seus alunos da escola pública.  

Acácia, aluna/professora da baixada maranhense137, ao ler 

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1983), deu-se conta da voca-

ção ontológica para “ser mais”, deu-se conta de que não era livre e 

que por não ser livre vivia na inautenticidade:  

Não adianta ver o mundo somente pelo ângulo do sistema, por-

que gera muito sofrimento, muita dor no peito, da mesma forma 

não é autêntico tentar passar aos nossos alunos conteúdos distan-

tes de suas realidades, porque também ficamos com dor no peito, 

como nós eles (os alunos) precisam saber quem são e que podem 

mais e mais. (FREIRE, 2001, p. 77). 

Quando se abrem espaços para que mostrem seu potencial 

cognoscente, vemos a pujança de conhecimento latente no interior 

dessas alunas, a capacidade de assimilação, interlocução que podem 

elaborar entre o saber do seu mundo vivido e a teoria.  

A libertação é um ato doloroso, mas que renova o ser ho-

mem. O alcance deste estágio nos possibilita a superação da contradi-

ção opressores x oprimidos, localizada em nossa dual e contraditória 

forma de viver. Não mais opressor; não mais oprimido, mas homens, 

libertando-se (FREIRE, 1983). Igualmente como Acácia, para alcan-

çar essa compreensão, outras alunas passaram por oscilações reflexi-

vas, que afetaram, por vezes, até a saúde, dadas suas objetivas condi-

ções existenciais. Entender as questões de saúde, os dilemas e entra-

ves que afetavam diretamente o imediato aprendizado e compreensão 

das alunas foram questões fundantes que deram fluidez e movimento 

ao desenvolvimento da disciplina, ou seja, precisaríamos respeitar os 

limites e o tempo de cada uma!  

                                                           
137 Região a oeste e sudeste da ilha de São Luís, formada por grandes planícies baixas 

que alagam na estação das chuvas.  
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Assim, a prática pela perspectiva do respeito e da sensibili-

dade mediada pelo diálogo, foi presenciada, inúmeras vezes: as apres-

sadas justificativas aos atrasos das companheiras, a disposição solidá-

ria em levar as tarefas para colegas ausentes, a fim de que não ficas-

sem fora das discussões realizadas em sala de aula, como também não 

perdessem os conteúdos abordados.  Outras vezes, nos vimos diante 

de solicitações para atender companheiras vindas de outro município, 

paridas, com filhos a amamentar, que, para chegar ao município/sede 

das aulas, percorriam mais de duas horas trazidas por uma motoci-

cleta ou na carroceria dos chamados caminhões “pau-de-arara”, 

acompanhadas dos filhos recém-nascidos no colo, pois mesmo ciente 

do direito à licença maternidade, muitas preferiam as explicações pre-

senciais, dada a natureza do curso.   

Inúmeras foram as vezes que vimos passar por entre as car-

teiras, muito silenciosamente, jarras d’água, para saciar a sede provo-

cada pelas escaldantes tardes de sábado. “O bom senso nos dizia que 

havia algo a ser compreendido no comportamento” das alunas 

(FREIRE, 2001, p. 70). O problema não estava na jarra que corria por 

entre as carteiras, mas sim, na falta de água na escola, nas instalações 

inapropriadas do prédio sem ventilação e conforto, na precariedade 

desde tipo de serviço no município, que determina que, para saciarem 

a sede, as alunas teriam que levar a água de casa.  Negar as condições 

objetivas dessas alunas, negar os seus esforços em querer saber mais, 

a despeito de todas as adversidades existenciais, seria negar nossa 

condição de educadoras. Entendemos como Freire (1983, p. 177) que: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprome-

tem com a libertação, não pode fundar-se numa compreensão dos 

homens como seres vazios a quem o mundo encha de conteúdos 

[...] mas, na problematização dos homens em suas relações com 

o mundo. 
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Ademais, o bom senso138 nos orientava a desenvolver uma 

prática pedagógica alinhada aos fundamentos teóricos que contem-

plam o contexto de vida das alunas. Desta forma, o educador é levado 

a enfrentar os desafios da sua própria prática, com a finalidade de 

proporcionar um aprendizado sólido aos alunos.  

Por outro lado, não poderíamos negar a proposta que de-

fende a formação dos sujeitos com domínio teórico. A nosso ver, isso 

também uma forma de negação de direito. Assim, insistimos na pers-

pectiva da formação que defende o sujeito com conhecimento e cons-

ciência cidadã, tendo por base a revisão da vida social dos alunos, 

tomadas como referência às perspectivas, às necessidades e às dificul-

dades pessoais situadas em seus contextos. Deste modo, nos surpre-

endemos atendendo pedidos para considerar tarefas paralelas e esten-

der prazos de recebimento às alunas que vinham se desenvolvendo 

bem, mas que tiveram problemas de ordem particular e de saúde, e 

que por esses motivos estavam na eminência de abandonar o curso. 

Essa postura era assumida com a consciência de que a apro-

ximação estabelecida com os alunos, no sentido de reinventar nossa 

prática pedagógica, tendo em vista as problemáticas que emergem na 

turma, em decorrência das dificuldades cotidianas, não era uma pos-

tura silenciadora,  e sim, de respeito às particularidades de cada 

turma, pois acreditamos que “[...] não é possível à escola, se, na ver-

dade, engajada na formação de educandos, educadores alhear-se das 

condições sociais culturais econômicas dos seus alunos, de suas famí-

lias, de seus vizinhos” (FREIRE, 2001, p. 70). 

É importante ressaltar que assumir essa atitude não enfraque-

ceu nossa autoridade docente no cumprimento do dever, nas tomadas 

de decisões, orientações de atividades, estabelecimento de tarefas, 

prazos e cobranças de produções individuais e coletivas do grupo.  Es-

tas ações eram mediadas por diálogo, negociações e ponderações e, 

principalmente, respaldadas por elementos conjunturais e contextu-

ais.  

                                                           
138 Saber necessário ao educador (FREIRE, 2001), desenvolvido diante de situações 
pedagógicas desafiantes, que exigem autonomia e liberdade; para que a essência da 
aula não seja sobrepostas por questões de outra ordem. 
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Do ponto de vista local, bem próximo às nossas vistas, esta-

vam as reais condições existenciais das alunas/professoras. Do ponto 

de vista conjuntural, entendíamos que, como nós, essas mulheres lo-

calizam-se e desenvolvem sua sobrevivência e sua cultura no Mara-

nhão, um dos estados economicamente mais pobres da nação, que se 

encontra nos primeiros lugares no ranking do analfabetismo139. Isso 

para citar apenas uma das questões cruciais. No interior deste estado, 

a pobreza é vista quase como uma naturalização. Esses e outros fato-

res semelhantes contribuem para o atraso das mentalidades, precon-

ceitos e subserviência.  

Esse cenário nos fazia compreender “[...] que antes de qual-

quer reflexão mais rigorosa é o meu bom senso que me diz ser tão 

negativo do ponto de vista de minha tarefa docente o formalismo in-

sensível [...]” (FREIRE, 2001, p. 68), de negar o que nos solicitavam 

as alunas, sabendo de toda a verdade sobre o enfrentamento dos seus 

dilemas, provocados, principalmente, pela conjuntura social. Outra 

questão pontual observada ao longo desses dez anos de pesquisa nos 

municípios do Maranhão, por meio do exercício da docência, foi o 

fato de aprendermos a colher e, em certa medida, a reverter uma re-

corrente lógica que impregnava as turmas de professores/alunos: a 

importância e a necessidade da disciplina Fundamentos da Educação 

de Jovens e Adultos, mas para quê estudar Educação de Jovens e Adultos, 

já que ali se encontravam professores experientes? Além disso, durante o 

curso, elas haviam passado por várias disciplinas que discutiam as 

metodologias e a aplicação da educação infantil. Essa era uma tônica 

em todos os municípios. 

A resistência à disciplina era visível, pois os alunos tinham 

uma visão tradicional da Educação de Jovens e Adultos. Não espera-

vam que, ao discutirem os fundamentos da disciplina, estariam discu-

tindo os alicerces das suas próprias vidas, dos seus filhos, dos compa-

nheiros, a nossa, aliás de todos os brasileiros trabalhadores deste país, 

os quais precisam construir suas oportunidades de acesso aos bens so-

ciais. 

                                                           
139 O Maranhão apresenta um dos maiores índices de analfabetismo do Brasil. Cerca 
de 20% da população maior de 15 anos é analfabeta IBGE (2017), é também uma das 
unidades federativas mais desiguais do nosso país. 
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Camélia, professora de um dos municípios da zona semiá-

rida140, residente na zona rural, a 110km da sede do curso, para chegar 

à escola , precisava atravessar dois rios na “garupa” de uma moto de 

segunda mão e, foi uma das primeiras, dentre o universo de aproxi-

madamente 200 mulheres alunas/professora, a demonstrar que a pos-

tura pedagógica que vínhamos tentando desenvolver estava surtindo 

efeitos sobre a sua compreensão de mundo. Ela fora uma das alunas 

atingidas por graves problemas familiares, o que nos levou a realizar 

atendimento individual, com atividades paralelas, visando recuperar 

os conteúdos discutidos em sala de aula.  

Depois da ausência de um final de semana inteiro (o que sig-

nificou 15h/aulas), Camélia retornou à sala trazendo em sua baga-

gem, já fichados, todos os textos das aulas que ela faltou. Durante a 

discussão de um texto de Miguel Arroyo ela declarou: 

 

Professora, antes de começar essa disciplina eu sempre pensei que 

as pessoas que não estavam na escola, ou que dela se afastavam, 

principalmente os jovens, não estudavam porque eram malan-

dros, não queriam, gostavam de ficar na vagabundagem. Agora 

não! Entendi que as reais condições de vida desses jovens influen-

ciam em suas oportunidades, que apesar de oferecer acesso, a es-

cola não garante a permanência.   

 

Discutir os fundamentos da Educação de Jovens e Adultos 

requer situar a classe trabalhadora com seus dilemas e perspectivas no 

contexto em que ela vive, atrair para o espaço de sala de aula as reais 

situações de vida do povo trabalhador, fomentar a busca pelo reco-

nhecimento de si mesmo como sujeito inserido nesse processo, à pro-

cura de autonomia, o que ao nosso entender, sem sensibilidade, bom 

senso e respeito ao direito das alunas ( FREIRE,2001), é impossível 

de realizar. Para tanto, não podemos nos descuidar da apropriação 

dos fundamentos que orientam a educação como um todo, sem des-

locar o olhar da contraditória condição existencial dos alunos e da 

nossa. Em outro momento, quando fazíamos a avaliação final da dis-

ciplina, durante um círculo de conversa, a aluna/professora Rosa, lí-

der de uma comunidade remanescente de quilombos, assim se mani-

festou: 

                                                           
140 Atualmente seis municípios fazem parte do semiárido maranhense. 
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[...] lhe digo mesmo professora, com toda experiência que tenho, 

quase vinte anos de magistério, nunca imaginei que havia dife-

rença entre ensinar crianças e adultos. Pra mim tudo era igual. Eu 

mesma sou professora desses dois públicos, mas, não entendia di-

reito porque os meus alunos jovens e adultos não permaneciam 

até o final do curso. 

Rosa possui certa experiência em discussões sobre direitos, 

dada a sua militância como líder comunitária. Apesar de não ser to-

talmente invisível socialmente, era vista pelos seus pares como uma 

pessoa intransigente e prepotente. No entanto, ao estabelecermos 

aproximações, percebemos que era um ser angustiado, uma pessoa 

que precisava e queria desenvolver a contento os seus papeis sociais, 

mas não dispunha da compreensão sobre matrizes fundantes que de-

terminam essa questão.  Rosa necessitava, urgentemente, ter mais co-

nhecimento teórico sobre as questões que afetavam seu desenvolvi-

mento como professora de jovens e adultos e como líder em sua co-

munidade. Suas reações, por vezes exasperadas em respostas às co-

branças das colegas e da comunidade, decorriam do seu sentimento 

de ser pouco versada nas questões que lhes eram afetas e do medo de 

não corresponder às expectativas dos seus pares. Na realidade, Rosa 

se sentia sobrecarregada, mas existia nela muita vontade de acertar.  

Somente depois de discutirmos o texto Ensinar exige consciên-

cia do inacabado, que compõe a Pedagogia da Autonomia (2001), de au-

toria de Paulo Freire, foi que Rosa começou a entender que, como as 

outras pessoas, ela é um ser em construção, uma pessoa inconclusa. 

Caminhando nessa mesma premissa, conduzíamos os debates acerca 

das especificidades da educação para pessoas jovens e adultas.  

À medida que discutíamos o lugar que a Educação de Jovens 

e Adultas ocupa na sociedade, situando a desarticulação com o sis-

tema em sua construção inicial, compreendíamos que, por não ser 

contemplada pelas políticas públicas, a EJA transformou-se em “re-

duto formal do nosso sistema de ensino para o qual se encaminham 

os excluídos deste mesmo processo”; identificávamos os sujeitos da 

EJA como atores sociais que foram historicamente excluídos dos pro-

cessos educativos ̶  mas que são sujeitos de direito e sujeitos de deveres 
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do Estado (ARROYO, 2006); percebíamos que as causas dessa exclu-

são tem raízes profundas no sistema capitalista adotado por nosso 

país; inferíamos que o jovem e o adulto são seres ricos de experiências 

produzidas ao logo de sua existência, que são cidadãos responsáveis 

por si mesmos, portanto, não é proveitoso os tratarmos como criança, 

por meio da infantilização da nossa prática. Desse modo, as alunas 

iam se reconhecendo nas discussões, mencionando exemplos de su-

peração teórica que determinavam seu fazer pedagógico junto aos 

seus alunos e, principalmente, a compreensão dos desafios de suas 

vidas cotidianas.  

Além disso, à medida que o curso continuava, os esforços e 

o crescimento teórico das alunas cresciam. Para acompanharem as 

aulas e cumprirem as tarefas, estudavam pela madrugada adentro. 

Aos sábados, depois de assistirem 10h/aulas, muitas ainda viajavam, 

aproximadamente, quatro horas para dormirem em seus municípios 

e retornarem no outro dia, domingo pela manhã, para mais 5h/aula. 

Mesmo assim, assistiam à aula de domingo com entusiasmo, de 

forma participativa, com responsabilidade e um certo orgulho. 

Percebíamos que, apesar de ser um processo exaustivo e, por 

vezes, extenuante, aos poucos venciam as dificuldades de compreen-

são teórica inicial, ultrapassando a consciência ingênua e alcançando 

o saber crítico. Entendíamos nossa parcela de contribuição naquele 

aprendizado, porque também aprendíamos e mudávamos o nosso 

olhar sobre o mundo após o encerramento de cada disciplina. Assim, 

o diálogo, o respeito ao direito dos alunos, o rigor nas execuções das 

tarefas, o bom senso, o incentivo à curiosidade epistemológica não 

havia sido em vão. 

Tudo isso contribuía para o aumento do respeito e para acres-

centar a nossa admiração para com essas mulheres professoras. Isso 

reforçava em nós a defesa de que “não é possível o respeito aos edu-

candos, à sua dignidade, a seu formando-se, à sua identidade fazendo-

se, se não se levam em consideração as condições em que eles vêm 

existindo” (FREIRE, 2001, p. 71). 

Enquanto trabalhávamos na perspectiva da construção da 

autonomia daquelas alunas/professora, construíamos a nossa própria 

autonomia também; na esteira do pensamento de Freire (2001, p. 67) 
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descobrimos que “a vigilância do meu bom senso tem uma importân-

cia enorme na avaliação que [...] devo fazer de minha prática.”  Des-

tarte, um dos maiores esforços que fazíamos quando da ministração 

dos cursos era tentar “[...] diminuir a distância entre o nosso discurso 

e a nossa prática desenvolvida em sala de aula” (FREIRE, 2001, p. 

72). 

Ao encerrarmos a disciplina, por ocasião dos seminários, en-

trega de artigos e tarefas finais, notávamos o salto qualitativo dado 

pelas alunas, demonstrado pela elaboração das falas e pela capacidade 

de sistematização. Uma grande recompensa por ter abdicado quatro 

finais de semana de descanso, para dialogar, ensinar e aprender com 

aquelas mulheres e homens, nas perspectivas de suas formações teó-

ricas e humanas e mais, a demonstração de respeito e o contenta-

mento de terem tido a oportunidade de exercitarem sua autonomia, o 

que nos dava a certeza que ensinar está para além de apenas transferir 

conhecimento. 

 

 Para concluir 

 Dimensionar a formação de professores desconstruindo o 

paradigma hegemônico significa confiar e investir em sujeitos autô-

nomos, que se reconhecem como construtores de história, sujeitos 

que além de romperem com suas condições de oprimidos podem con-

tribuir para que outros também possam vir a romper. Assim, vemos 

que a interação e a cumplicidade estabelecidas em sala de aula com 

aquelas mulheres, professoras trabalhadoras, a cada dia nutria em nós 

sentimentos de bem-querer, respeito e reverência. A dinâmica de suas 

vidas e os esforços que desenvolviam para saberem mais, bem como 

para concluírem o curso, instigaram nosso olhar para os seus interes-

ses e necessidades. 

Aquelas mulheres/educadoras/alunas são plenas de experi-

ências vividas, portanto, porta de entrada para o conhecimento cien-

tífico. Entendemos que a compreensão de se fazerem e se sentirem 

sujeitos de visibilidade, sujeitos históricos e protagonistas de suas pró-

prias vidas, se processou, sobretudo, pelo encontro entre o saber teó-

rico e o saber de suas experiências. O importante foi o desenvolvi-

mento do trânsito da vida à escola e da escola à vida, para assim, de-

linear algumas especificidades dessas mulheres como alunas de um 
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curso de graduação e como educadoras que podem mudar suas vidas 

e contribuir para objetivas mudanças nas vidas dos seus alunos e dos 

seus pares.  

Apesar das oportunidades oferecidas pela política de forma-

ção de professores, as condições oferecidas para que se processasse 

essa formação, bem como as desigualdades que sustentam as diferen-

ças sociais alinhavadas pelos mecanismos de exclusão cultural e eco-

nômica em nossa sociedade, são mais fortes e interferem de forma 

incisiva para que esta formação não se processe a contento. Estes ele-

mentos concorrem para um modelo de formação que desconsidera as 

experiências dos professores/alunos e termina por silenciar suas vo-

zes, perpetuando, desta maneira, a educação que pretende mudar a 

mentalidade do sujeito, e não aquela que contribui para a mudança 

da situação em que esses atores estão. 

Observar mais profundamente o processo de formação de-

senvolvido para esse público, considerando as condições que ele re-

úne para o aprendizado teórico e político, é urgente. Entendemos que 

a riqueza da formação do educador em contextos como os do interior 

do estado do Maranhão só se revela quando, mediada pelo diálogo e 

a sensibilidade do docente, é traduzida sob o ponto de vista que faz 

emergir o caráter idiossincrático e indissociável entre as situações de 

vida dos estudantes/professores e as teorias discutidas em sala de 

aula.  
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