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RESUMO 
 

Nesta tese, examina-se o princípio da dialogicidade, enquanto vetor do pensamento 

freiriano, presente na publicação fac-similada do manuscrito de “Pedagogia do 

Oprimido”, obra “princeps” do autor, cuja análise, por sua canonicidade implícita de 

documento de valor histórico, poderá contribuir para a compreensão da gênese de sua 

teoria. Discute-se tal princípio, nesse contexto, com os seguintes objetivos: a) contribuir 

para explicitar potenciais sentidos que possam ser enriquecidos pelo confronto das 

temporalidades cruzadas presentes na obra; b) demonstrar a natureza tridimensional da 

dialogicidade freiriana como base de suas proposições ontológicas, epistêmicas e 

metodológicas; c) identificar as marcas do manuscrito enquanto escritura ensaística e os 

“documentos de processo” de uma obra literária de Marco Lucchesi enquanto escrita 

inventiva; e d) demonstrar, no manuscrito, a intersecção de dois mundos discursivos – o 

educativo e o político – de onde emerge o duplo ethos freiriano. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa de natureza teórico-analítica fundamentada em aportes oriundos 

prioritariamente da análise do discurso e da crítica genética. Estão presentes nesse texto 

seminal indícios intratextuais, intertextuais e paratextuais que revelam o protagonismo 

do princípio operatório da dialogicidade em três dimensões complementares que nos 

servem de perspectivas analíticas, a saber: o modo de dizer (“modus dicendi”) revelador 

dos movimentos escriturais de substituição, permuta, acréscimo e eliminação encobertos 

pelas rasuras que dão visibilidade às relações dialógicas internas por meio dos quais o 

“scriptor” discute com a sua escritura; o modo de mostrar (“modus mostrandi”) exposto 

pelo aparato intertextual e os constituintes paratextuais que compõem a obra, retratando 

a memória do texto, enriquecendo seus potenciais sentidos ocultos pelas dobras do 

tempo e alterando as condições sensíveis da sua recepção para o leitor do século XXI; e 

o modo de agir/ser no discurso (“modus faciendi”) sobre o qual se assenta o duplo ethos 

político-pedagógico de Freire, instalando-o como pioneiro da educomunicação no 

Brasil. Verificou-se no manuscrito o embrião matricial do que se poderia denominar 

“Pedagogia do diálogo educomunicativo”, urdida com o oprimido e não para o 

oprimido. Assim, nesta investigação, corroborou-se a hipótese de que a dialogicidade 

freiriana inscrita no manuscrito é um princípio operatório multidimensional que 

perpassa todo campo conceitual da obra, revelando-se como gesto singular que 

ultrapassa o campo linguístico para instalar-se na dimensão discursiva e pragmática da 

linguagem. Trata-se de um princípio regulador que modela o seu dizer, o seu mostrar e 

o seu agir/ser no discurso e no mundo, alicerçando as demais categorias. Esse princípio 

implicou um olhar amplo e compreensivo do ser humano e não teve como foco apenas o 

diálogo-denúncia da situação do oprimido, mas principalmente o anúncio das possíveis 

formas de reverter tal circunstância. Esta investigação revelou, também, o princípio da 

dialogicidade freiriana como significativo indicador do seu gesto criador, do 

pensamento em movimento de um Paulo Freire “escrevivente”, vale dizer, de alguém 

que viveu e experimentou dialogicamente os conceitos criados apoiados em sua práxis. 

 

Palavras-chave: Dialogicidade; Manuscrito; Pedagogia do Oprimido; 

Educomunicação; Ethos freiriano; Marco Lucchesi. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

In this thesis, the principle of dialogicity, as a vector of Freirian thought, is examined in 

the facsimile publication of the manuscript of "Pedagogy of the Oppressed", author's 

work, whose analysis, for its implicit canonicity of document value can contribute to the 

understanding of the genesis of his theory. This principle is discussed in this context, 

with the following objectives: a) to contribute to the explanation of potential meanings 

that can be enriched by the confrontation of the cross temporalities present in the work; 

b) demonstrate the three-dimensional nature of Freirian dialogue as the basis of its 

ontological, epistemic and methodological propositions; c) identify the marks of the 

manuscript as essay writing and the "process documents" of a literary work Marco 

Lucchesi as an inventive writing; and d) demonstrate, in the manuscript, the intersection 

of two discursive worlds - the educational and the political - from which emerges the 

double freirian ethos. It is a qualitative research of theoretical-analytical nature based on 

contributions derived primarily from discourse analysis and genetic criticism. In this 

seminal text, we find intratextual, intertextual and paratextual clues that reveal the 

protagonism of the operative principle of dialogicity in three complementary 

dimensions that serve as analytical perspectives, namely: the way of saying ("modus 

dicendi") revealing the substitutionary , exchange, addition, and elimination covered by 

the erasures that give visibility to the internal dialogic relations through which the 

"scriptor" discusses with his writing; the way of showing ("modus mostrandi") exposed 

by the intertextual apparatus and the paratextual constituents that compose the work, 

portraying the memory of the text, enriching its potential hidden meanings by the folds 

of time and changing the sensitive conditions of its reception to the reader of the XXI 

century; and the way of acting in the discourse ("modus faciendi") on which Freire's 

dual political-pedagogical ethos is based, establishing him as a pioneer of 

educommunication in Brazil. In the manuscript the matrix embryo of what could be 

denominated "Pedagogy of the educational dialogue", wielded with the oppressed and 

not for the oppressed, was verified in the manuscript. Thus, in this investigation, the 

hypothesis was confirmed that the freiriana dialogic inscribed in the manuscript is a 

multidimensional operative principle that crosses every conceptual field of the work, 

revealing itself as a singular gesture that goes beyond the linguistic field to install itself 

in the discursive dimension and pragmatic approach to language. It is a regulating 

principle that models his saying, his show and his action in the discourse and in the 

world, underpinning the other categories. This principle implied a broad and 

comprehensive view of the human being and did not focus only on the dialogue-

denunciation of the situation of the oppressed, but mainly the announcement of possible 

ways of reversing this circumstance. This research also revealed the principle of 

Freirean dialogue as a significant indicator of his creative gesture, of the moving 

thinking of a Freire "writer", that is, of someone who lived and experimented 

dialogically with the concepts created based on his praxis. 

 

Keywords: Dialogicity; Manuscript; Pedagogy of the Oppressed; Educommunication; 

Ethos freiriano; Marco Lucchesi. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

En esta tesis, se examina el principio de la dialogicidad, como vector del pensamiento 

freiriano, presente en la publicación facsilada del manuscrito de "Pedagogía del 

Oprimido", obra "princeps" del autor, cuyo análisis, por su canonicidad implícita de 

documento de valor histórico, puede contribuir a la comprensión de la génesis de su 

teoría. Se discute tal principio, en ese contexto, con los siguientes objetivos: a) 

contribuir a explicitar potenciales sentidos que puedan ser enriquecidos por la 

confrontación de las temporalidades cruzadas presentes en la obra; b) demostrar la 

naturaleza tridimensional de la dialogicidad freiriana como base de sus proposiciones 

ontológicas, epistémicas y metodológicas; c) identificar las marcas del manuscrito como 

escritura ensayística y los "documentos de proceso" de una obra literaria de Marco 

Lucchesi como escritura inventiva; y d) demostrar, en el manuscrito, la intersección de 

dos mundos discursivos -el educativo y el político- de donde emerge el doble ethos 

freiriano. Se trata de una investigación cualitativa de naturaleza teórico-analítica 

fundamentada en aportes oriundos prioritariamente del análisis del discurso y de la 

crítica genética. En este texto se indican indicios intratextuales, intertextuales y 

paratextuales que revelan el protagonismo del principio operatorio de la dialogicidad en 

tres dimensiones complementarias que nos sirven de perspectivas analíticas, a saber: el 

modo de decir ("modus dicendi") revelador de los movimientos escriturales de 

sustitución , permuta, acrecimiento y eliminación encubiertos por las rasuras que dan 

visibilidad a las relaciones dialógicas internas por medio de las cuales el "scriptor" 

discute con su escritura; el modo de mostrar ("modus mostrandi") expuesto por el 

aparato intertextual y los constituyentes paratextuales que componen la obra, retratando 

la memoria del texto, enriqueciendo sus potenciales sentidos ocultos por los pliegos del 

tiempo y alterando las condiciones sensibles de su recepción para el lector del, siglo 

XXI; y el modo de actuar / ser en el discurso ("modus faciendi") sobre el cual se asienta 

el doble ethos político-pedagógico de Freire, instalándolo como pionero de la 

educomunicación en Brasil. Se verificó en el manuscrito el embrión matricial de lo que 

se podría denominar "Pedagogía del diálogo educomunicativo", urdida con el oprimido 

y no para el oprimido. Así, en esta investigación, se corroboró la hipótesis de que la 

dialogicidad freiriana inscrita en el manuscrito es un principio operatorio 

multidimensional que atraviesa todo campo conceptual de la obra, revelándose como 

gesto singular que sobrepasa el campo lingüístico para instalarse en la dimensión 

discursiva y pragmática del lenguaje. Se trata de un principio regulador que modela su 

decir, su mostrar y su actuar / ser en el discurso y en el mundo, basándose en las demás 

categorías. Este principio implicó una mirada amplia y comprensiva del ser humano y 

no tuvo como foco sólo el diálogo-denuncia de la situación del oprimido, sino 

principalmente el anuncio de las posibles formas de revertir tal circunstancia. Esta 

investigación reveló, también, el principio de la dialogicidad freiriana como 

significativo indicador de su gesto creador, del pensamiento en movimiento de un Paulo 

Freire "escriba", vale decir, de alguien que vivió y experimentó dialogalmente los 

conceptos creados apoyados en su praxis. 

 

Palabras clave: Dialogicidad; Manuscrito; Pedagogía del Oprimido; Educomunicación; 

Ethos freiriano; Marco Lucchesi. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Justificativa da investigação 

 
Não há uma palavra que seja a primeira ou a última e não há limites 

para o contexto dialógico (este se perde em um passado ilimitado e em 

um futuro ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que 

nasceram do diálogo com os séculos passados, nunca estão 

estabilizados (encerrados, acabados de uma vez por todas). Sempre se 

modificarão (renovando-se) no desenrolar do diálogo subsequente, 

futuro. Em cada um dos pontos do diálogo existe uma multiplicidade 

inumerável, ilimitada de sentidos esquecidos, porém, em um 

determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao sabor de sua 

evolução eles serão rememorados e renascerão em uma forma 

renovada. Não há nada morto de maneira absoluta. Todo sentido 

festejará um dia seu renascimento
1
. 

 

 Um leitor não sai do diálogo com a palavra expressa na obra de Paulo Freire sem 

ser atravessado pela pluralidade de significações que ela possibilita, sem se apoderar 

dessa palavra dialógica, sem comprometer-se com a “pronúncia do mundo” que ela 

inspira e, principalmente, sem saborear a poeticidade das entrelinhas de seus ensaios 

que contemplam “massas imensas e ilimitadas” de sentidos que sobrevivem através do 

tempo, sempre de forma renovada. 

 É no escopo dessa “festa de renovação” de olhares e de sentidos que se insere 

esta investigação sobre a publicação fac-similida do manuscrito de “Pedagogia do 

Oprimido”. Trata-se de uma obra com canonicidade implícita, o texto vertebrador do 

pensamento freireano e seu estudo poderá contribuir para confirmar a organicidade 

conceitual que perpassa todos os seus livros, modulada pelo princípio da dialogicidade. 

 Entende-se que o leitor diante do manuscrito tem a possibilidade de dialogar 

com um documento não apenas de caráter histórico, mas também de natureza discursiva 

e poética, cujo acesso para a comunidade leitora, estudiosos e pesquisadores só se 

tornou possível em 2013, no contexto das comemorações do cinquentenário da 

experiência de Paulo Freire em Angicos 
2
, pela mobilização de José Eustáquio Romão, 

                                                           
1
 BAKHTIN, 1992, pp. 413-414. 

2
 Para uma imersão vertical no contexto histórico social da experiência de Angicos, ver: GADOTTI, M. 

(org.). Alfabetizar e conscientizar: Paulo Freire, 50 anos de Angicos. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 

2014. 
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Moacir Gadotti e Jason Ferreira Mafra que contextualizam, na apresentação, que 

introduz o texto, a trajetória da obra de sua gênese até sua publicação. 

 As condições histórico-sociais da época da sua produção, entre 1967 e 1968, e 

da circulação posterior – que certamente interferirão nas esferas de recepção da obra 

pelo leitor de hoje dado seu caráter documental – foram minuciosamente recuperadas 

pelos organizadores da publicação, revelando-se o diálogo com o passado em que surgiu 

a obra, que não é visto apenas como um momento anterior ao presente, mas como sua 

fonte conceitual e expressiva. 

 Neste estudo sobre a obra “Pedagogia do Oprimido: o manuscrito”, parte-se da 

hipótese de que sendo a dialogicidade entendida por Freire como um “fenômeno 

humano, uma exigência existencial, um trabalho que se faz na ação-reflexão”
3
, ela pode 

ser considerada como o princípio de maior força operacional do seu pensamento, está 

presente em todas as suas obras e encontra-se visivelmente expressa também no 

manuscrito, revelando a mão que escreve, que hesita, que se auto-corrige, que rasura, 

que escolhe, que substitui ou acrescenta palavras e que recria no texto a experiência 

vivida por ele, comprovando a tese de Bakhtin de que “[...] a palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”
4
. 

 Paulo Freire estabelece, assim, uma relação dialógica não só com o outro, com 

as obras anteriores ou com o mundo, mas também e, sobretudo, com a linguagem, com 

o ato de sua escritura. Verdadeira releitura do mundo que se faz presente na revisão de 

sua própria palavra, levando-o à reescrita do lido, como forma de refazer continuamente 

seu ato cognoscente. Linguagem e realidade entrelaçam-se, assim, dinamicamente e 

revelam a natureza de um pensamento “transindividual”
5
, que não renuncia ao que de 

histórico existe no discurso, incluindo o homem no discurso e o discurso no ser. 

Dialogam no mesmo espaço-tempo da escritura do manuscrito escritor, autor, leitor e 

revisor que desconfiam da palavra e, por essa razão, monitoram-na e controlam a 

qualidade do conteúdo e da forma. Roland Barthes corrobora com esse entendimento, 

quando afirma que 

                                                           
3
 FREIRE, 2013, p. 88 

4
 BAKHTIN, 1997, p.95. 

5
 José Eustáquio Romão (2003, XVII) também confirma a natureza “[...] transindividual de Paulo Freire, 

constituído, a um só tempo, pelo coletivo que potencializa suas formulações e pelo indivíduo que ordenou 

e se exprimiu de forma adequada, quanto à forma filosófica, científica, plástica, literária e pedagógica”. 
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Transformar o mundo é também transformar sua linguagem, combater 

sua esclerose e resistir aos seus acomodamentos; é livrá-la de 

estereótipos, de chavões, lugar comum. Nos estereótipos sob o manto 

da naturalidade, a ideologia é veiculada à inconsciência dos seres 

falantes em relação às suas condições de fala. É necessário ouvir a 

própria fala e desconfiar da palavra para melhor entendê-la
6
. 

 

 É por essa relação com a “palavramundo”, isto é, com os componentes e valores 

da realidade e da vida que são veiculados pela palavra, que o estilo personalíssimo da 

escrita freiriana vai sendo tecido, desvelando sua forma de ser na linguagem. Por ser 

social, histórica e cultural, sua palavra deixa entrever a singularidade do seu ethos
7
, 

sempre afetado e impregnado por essas relações. Sua marca autoral transcende a 

dimensão linguística no manuscrito e produz ressonâncias que podem ser apreendidas 

também no campo do discurso, revelando o modo como sua dialogicidade se 

materializa. 

 Essa dialogicidade é, assim, entendida como um princípio geral do seu agir na 

vida e no discurso. É o grande constructo que nasce de diálogos retrospectivos e 

prospectivos com sua própria escritura, com a cultura e com a realidade do mundo. Ele 

busca sempre o vir-a-ser do homem e do sentido do discurso, o eterno movimento da 

consciência criadora de novas realidades que para formar-se e manifestar-se precisa 

estar imersa na realidade. 

 Talvez esse seja o motivo do incansável diálogo que Paulo Freire sempre 

manteve com seus textos anteriores, aspecto esse que é ressaltado por José Eustáquio 

Romão, na contextualização “Paulo Freire e o aspecto populista” que introduz a obra 

“Educação e atualidade brasileira”, a tese de concurso para a cadeira de História e 

Filosofia da Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco, escrita em 1959 e 

publicada mais de quarenta anos depois: 

 

                                                           
6
 BARTHES, 1987, p.43. 

7
 Utilizamos aqui o conceito de “ethos”, em consonância com os estudos de Dominique Maingueneau 

(2004, 2008, 2010, 2014), para designar a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para 

influenciar o alocutário. O ethos se traduz também no tom (escrito ou falado) revelador de um caráter e de 

uma corporalidade. 
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Mais uma vez, estamos ratificando a ideia de que Paulo sempre ‘re-

escreveu’ o que havia escrito antes, numa incansável ‘re-elaboração’ e 

‘re-escritura’ dialética da mesma obra, atualizando-a 

permanentemente, de acordo com os novos contextos em que 

procurava inserir-se de forma crítica
8
. 

 

 Assim, tomar como objeto de estudo o texto manuscrito - como obra em estado 

nascente - no contexto histórico em que ele foi escrito é tentar rastrear os potenciais 

sentidos que podem ser enriquecidos pela sua leitura hoje. Como bem lembra Bakhtin, 

tentar compreender e explicar uma obra a partir somente das condições de sentido da 

época em que ela foi escrita, significa condenar-se a jamais penetrar as suas profundezas 

de sentido, daí esta tentativa de mapear comparativamente o percurso da escritura, do 

manuscrito à versão editada, observando suas variantes, suas rasuras, seus paratextos, 

tendo em vista que se considera a obra como única em sua essência imaterial, mas 

múltipla em suas manifestações materiais, se comparadas às diferentes versões editadas 

que chegaram até os leitores atuais. “Pedagogia do Oprimido” é uma obra que se 

instalou na “grande temporalidade” de que nos fala Bakhtin: 

 

As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos séculos, ou 

seja, na grande temporalidade e, assim, não é raro que nessa vida (o 

que sempre sucede com uma grande obra) seja mais intensa e mais 

plena do que nos tempos de sua contemporaneidade
9
. 

 

 Busca-se, então, mapear a radicalidade orgânica da concepção dialógico-

dialética de Paulo Freire, que está fincada nessa “grande temporalidade” em que ele 

está imerso, sobretudo, em relação a sua obra mais citada pelo mundo “Pedagogia do 

Oprimido”, cujo manuscrito, por ser sua matriz autêntica, revela, pelas rasuras ou por 

outras alterações estruturais, o percurso combinatório das escolhas feitas pelo autor que, 

mesmo tendo sido eliminadas ou alteradas nas versões editadas, continuam a interferir 

dialogicamente, nos sentidos que podem ser atualizados pelo leitor. Propõe-se, assim, 

uma leitura comparativa intra e intertextual, feita entre o texto seminal e sua versão 

editada que pode ampliar a compreensão da obra, já que une no presente os sentidos 

embrionários do passado, que foram continuamente renovados por Paulo Freire, abrindo 

                                                           
8
 ROMÃO, 2001, XVII. 

9
 BAKHTIN, 1992, p. 364. 
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caminhos para a construção de potenciais sentidos futuros aos leitores e especialistas na 

área. 

 O recorte do tema da “dialogicidade”, enquanto princípio estruturante do 

pensamento freiriano, não se deixa apreender facilmente em “Pedagogia do Oprimido: o 

manuscrito”. Ele se dobra e desdobra nas próprias rugas do tempo; ele se estende e se 

desmembra nas linhas temporais dos períodos de suas publicações; ele se oculta, 

desaparece e ressurge em diferentes ciclos desses “documentos de processo”
10

 da 

escritura que se estendem da mão de Paulo Freire até a versão editada. Esse recorte 

temático, entretanto, não se perde em uma liquidez intangível, porque estão presentes no 

manuscrito “pegadas” do escritor que imprimem marcas intratextuais, intertextuais e 

paratextuais palpáveis que podem ser recuperadas pelo pesquisador. 

 Essas marcas tornam-se o esteio de nossa hipótese que pode ser assim 

enunciada: a dialogicidade, princípio no qual se assentam os conceitos freirianos 

selecionados de ação dialógica, linguagem e comunicação, muito embora já estivessem 

delineados em “Educação e atualidade brasileira” (1959) e “Pedagogia como Prática 

de Liberdade” (1967), é em “Pedagogia do Oprimido” (escrito entre 1967 e 1968) que 

esse princípio assume seu verdadeiro protagonismo, atravessando todo campo 

conceitual da obra. Essas “pegadas”
11

 deixadas na obra se inter-relacionam em três 

dimensões complementares:  

A dimensão do modus dicendi – o modo de dizer – que se refere à busca por 

identificar e compreender, nas rasuras os movimentos escriturais de substituição, 

permuta, acréscimo ou eliminação de palavras, processos esses que podem se justapor e 

deixar audíveis as relações dialógicas internas desse espaço heterogêneo em que Paulo 

Freire dialoga consigo mesmo e com a sua escritura. 

A dimensão do modus mostrandi – o modo de mostrar – que é revelado no 

manuscrito refere-se ao aparato intertextual (relações entre textos) que se “dá a ver” na 

                                                           
10

 Utilizamos “documentos de processo” em consonância com a denominação utilizada pela pesquisadora 

de crítica genética Cecília Almeida Salles, In: SALLES, C. A. Crítica genética – Fundamentos dos 

estudos genéticos sobre o processo criação artística – Série Trilha, 3ª ed. revista. São Paulo: EDUC, 

2008. Na obra, a autora classifica como “documentos de processo” os seguintes suportes materiais: 

cadernos de anotação, diários, roteiros, esboços, rascunhos, primeiras redações sob a forma de 

manuscritos, fac-símiles e provas de impressão. 
11

 Segundo Salles (2008), o pesquisador move-se sobre as “pegadas” do escritor, pois atua com um objeto 

marcado por um “diálogo interior” conduzido pela própria mente, isto é, o que o escritor está dizendo 

para si no ato da escritura. 
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publicação de 2013, revelando ao leitor de hoje a memória da obra. A essa dimensão 

pertencem: as notas autógrafas que confirmam as leituras inspiradoras de Paulo Freire, 

embrião das obras com as quais o autor dialogará no futuro
12

; a carta endereçada a 

Jacques Chonchol e Maria Edy que compõe a obra; os constituintes paratextuais 

editoriais e autorais (como a capa, o título, a epígrafe, a apresentação dos organizadores 

e a entrevista com Jacques Chonchol que introduzem a obra). Esses elementos, com 

autonomia, auxiliam a recepção da obra e favorecem descobertas no circuito desse 

diálogo intertextual que assume também uma natureza documental. São aspectos da 

publicação de 2013 que favorecem a recepção e ampliam a significação da obra. Essa 

edição crítica do manuscrito promove, assim, a coexistência de diferentes discursos com 

temporalidades cruzadas. O leitor supera o passado e a obra passa a habitar o seu 

presente no encontro com cada intertexto. 

A dimensão do modus faciendi refere-se ao espaço das relações pragmáticas, 

pauta-se no modo freiriano de agir no texto e no mundo que as instâncias do dizer e do 

mostrar também evocam, validando o seu ethos como educomunicador militante e como 

o filósofo da educação mais importante do Brasil. Por essa perspectiva, entende-se que 

o agir humano não se dá de forma independente da interação e nem as dimensões do 

dizer e do mostrar estão fora do agir. Dessa forma, a produção do manuscrito implica 

atividade, ação sobre o texto e sobre o mundo, estabelecendo prioridades: da práxis 

sobre a ação dialógica abstrata, do dinâmico sobre o estático, da dialogicidade sobre a 

antidialogicidade, da enunciação sobre o enunciado e da intertextualidade sobre a 

textualidade. 

Essa é, portanto, a hipótese que norteia este estudo que tem como chave de 

leitura a dialogicidade freiriana como princípio multidimensional em que são travados 

diálogos de naturezas diferentes: diálogos internos do escritor com a escritura 

(dimensão do dizer); diálogos intertextuais com suas obras e com as de seus 

inspiradores (dimensão do mostrar) e diálogos com o mundo que o rodeia e as pessoas 

que nele habitam, inclusive com o pesquisador que faz da obra seu objeto de reflexão 

(dimensão do agir/fazer no discurso, deflagrador do seu ethos). 

Talvez seja essa dialogicidade visceral que perpassa seu modo de dizer, de 

mostrar e de agir no discurso que provoque a histórica adesão de seus leitores e a 

                                                           
12

 Vide por exemplo: “Pedagogia da esperança: um reencontro com Pedagogia do Oprimido”. 
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incompreensão dos seus críticos. O manuscrito apresenta-se, assim, simultaneamente 

como um corpus dinâmico e vivo que aponta inclusive os caminhos metodológicos e de 

fundamentação teórica ancorados na autonomia e na liberdade que Paulo Freire sempre 

sugeriu. O próprio manuscrito iluminou os caminhos que deveriam ser seguidos 

freiriamente. 

E esta altura, o leitor deve estar se questionando por que motivo eleger-se 

“Pedagogia do Oprimido: o manuscrito”, enquanto texto “in statu nascendi”, como 

objeto de pesquisa? Vários motivos podem ser elencados como justificativas: 

Segundo dados de um levantamento recente realizado na “Google Scholar” – 

ferramenta de pesquisa dedicada à literatura acadêmica – realizada por Elliot Green, 

professor associado da London School of Economics, “Pedagogia do Oprimido” é a 

terceira obra mais citada pelo mundo em trabalhos da área de humanas. Paulo Freire é 

citado 72.359 vezes, posicionando-se atrás apenas do filósofo americano Thomas Kuhn 

(81.311) e do sociólogo também americano Everett Rogers (72.780). A pesquisa 

esclarece que o filósofo e educador brasileiro é mais referido do que pensadores como 

Michel Foucault (60.700) e Karl Marx (40.237). Outro aspecto que patenteia o 

reconhecimento da obra princeps de Paulo Freire é o fato de ela estar entre os cem 

livros mais pedidos em universidades de língua inglesa pelo mundo
13

. Curiosamente, a 

edição em espanhol é mais citada do que seu original em português. Além dos vinte e 

nove títulos de Doutor Honoris Causa que recebeu de universidades da Europa e da 

América em vida, torna-se visível que o legado freiriano segue unânime pelo mundo, 

elevando-o à categoria de um dos maiores nomes da história da educação no mundo. 

Torna-se, assim, evidente que não se pode negar nem diminuir a importância que a obra 

assume também em sua forma manuscrita, não apenas por seu caráter histórico ou por 

seu valor discursivo e político, como já exposto, mas, sobretudo por seu valor simbólico 

e patrimonial que faz o manuscrito merecer conservação e exploração analítica pelos 

pesquisadores da área. 

Uma outra justificativa utilizada pela geneticista francesa Almuth Grésillon para 

explicar o que pode atrair os pesquisadores para o estudo dos manuscritos, “esses 

objetos proteiformes e confusos”, também nos cabe e com ela fazemos coro: “paixão e 

paciência”. 
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Paixão de estar perto de um texto amado já que quase se assiste a seu 

renascimento; paixão de tocar na autenticidade representada pelo 

autógrafo, de ver o corpo da escrita inscrever-se na página; paixão de 

se identificar [...] pela arqueologia do texto, ao criador, de fundir-se 

com ele; paixão de penetrar no espaço inter-dito do bastidor [...]. Ao 

lado da paixão, os geneticistas dedicam ao manuscrito o culto da 

paciência [...] para que o objeto da paixão se torne objeto do 

conhecimento
14

. 

 

Dessa forma, ter acesso ao manuscrito e poder analisá-lo aproxima o 

pesquisador do autor, permite que um outro pacto de leitura seja criado, instaurando 

uma nova disposição sensível nessa interação. Diante do manuscrito, o leitor é 

transportado para outra dimensão espaço-temporal. Ao analisar as condições de 

produção desse texto original, percorrer suas rasuras, recuperar as marcas visíveis da 

enunciação, talvez o pesquisador seja guiado pela esperança não-consciente de 

encontrar na obra a presença de quem a criou para poder compreendê-la mais 

verticalmente. 

Entendemos que o princípio da dialogicidade não se encontra apenas na base das 

proposições metodológicas, epistemológicas e ontológicas de Freire, mas se faz 

presente também na relação que ele estabelece no discurso com sua própria linguagem, 

na revisão da sua palavra que realiza no manuscrito, levando-o a “re-fazer” 

continuamente seu pensamento. Discurso e vida entrecruzam-se coerente e 

dinamicamente. É desse contexto que emergiram as questões fundantes do presente 

estudo. 

Considerando-se a canonicidade implícita de “Pedagogia do Oprimido” e que o 

leitor teve seu primeiro acesso à leitura da obra em sua versão editada, já que o fac-

símile do manuscrito só veio à público em 2013, ficam-nos algumas instigantes 

questões: Que novas proposições a respeito do aparato conceitual freiriano a leitura dos 

manuscritos revelam? Em quais dimensões o princípio da dialogicidade se manifesta 

nessa obra embrionária? Como o ethos freiriano se manifesta nessa obra? O que foi 

alterado entre o tempo da escrita do ensaio e o tempo da história? Que diferenças podem 

ser observadas em relação ao manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, enquanto escrita 
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conceitual-informativa pertencente ao gênero ensaio e uma obra literária enquanto 

escrita inventiva? 

Vê-se, assim, que o manuscrito não se torna apenas o lugar da gênese de uma 

das mais lidas obras pelo mundo, mas um locus observandi, vale dizer, de um lugar 

onde se torna possível observar a gênese de um Paulo Freire “escrevivente”, ou seja, de 

um escritor que vive e experimenta dialogicamente os conceitos que cria sempre 

apoiado em sua práxis. 

 É com a humildade dos que sabem não ser possível esgotar o tema recortado e 

com a consciência da complexidade que é operar com o pensamento freiriano, tão 

estudado pelo mundo afora, que buscamos a compreensão do legado do educador 

pernambucano, abrindo espaços que instiguem outros pesquisadores ao debate sobre a 

necessidade de uma cultura de conservação, preservação e investigação da memória 

documental de grandes obras como as que nos propusemos a analisar. 
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CAPÍTULO I – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, APORTES 

TEÓRICOS E DIMENSÕES ANALÍTICAS 

 

 A leitura atenta do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” nos autoriza a 

associar Paulo Freire à imagem que poderia qualificá-lo como “homo dialogicus”, como 

mestre do diálogo, pela forma como exercitou sua palavra, habilitou sua prática 

discursiva e conduziu sua prática social. 

 O princípio da dialogicidade manifesta-se na obra “ex auctoritate propria”, vale 

dizer, pela autoridade do seu próprio exemplo, já que esse foi o princípio sobre o qual 

ele construiu não só suas proposições ontológicas, epistemológicas e metodológicas, 

mas também exercitou sua prática discursiva. É essa propriedade a raiz tanto de sua 

práxis ético-pedagógica quanto de sua prática linguística, discursiva e política, 

possibilitando que ele transitasse sem dificuldades entre as diferentes áreas do 

conhecimento, colocando-as em situação de diálogo. Por essa razão, qualquer recorte 

teórico-metodológico que se faça para estudar sua obra de forma monológica, unívoca 

ou excludente implica minimizar sua amplitude social, filosófica, política, discursiva e 

linguística. 

 Sua preocupação recorrente com a condição do ser humano como operador 

responsável pela transformação da sociedade impulsionou-o ao exercício permanente do 

diálogo. Seu pensamento não cabe na estreiteza de saberes e fazeres engessados por 

paradigmas fechados. Em suas obras dialogam classes sociais, oponentes, teorias, 

discursos e os seus próprios livros, que não constituem simples repetição de suas 

proposições, mas uma forma de reinterpretação permanente da realidade pela conjunção 

polifônica das vozes, saberes e fazeres que ele tão bem orquestrou. 

 Inspirados por seu exemplo, não poderíamos circunscrever esta investigação a 

unívocas e restritas linhas teórico-metodológicas, pois o corpus selecionado não 

apresentava dados inertes, ao contrário, ressurgia vivo, loquaz, apontando ele próprio os 

caminhos a serem percorridos com a liberdade e a autonomia que o próprio filósofo 

pernambucano sempre sugeriu. Assim, como fonte de nossa pesquisa qualitativa e de 

natureza teórico-analítica e bibliográfica serão utilizados dados coletados da fonte 

documental manuscrita em confronto com a versão editada, em uma perspectiva 
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analítica fundamentada em teóricos de diferentes áreas, a saber: da Crítica Genética, da 

Educação, da Educomunicação e da Análise de Discurso. Tais perspectivas dialogam 

entre si, complementando-se. Por se tratar de uma análise discursiva do manuscrito, os 

fundamentos teóricos serão prioritariamente oriundos da análise do discurso de linha 

francesa e da crítica genética. O quadro teórico selecionado deve ser tomado em relação 

à dimensão analítica tridimensional que a acompanha e rastreia teóricos como Mikhail 

Bakhtin, Martin Buber, Gérard Genette, Dominique Maingueneau, Martin Cerda, Roger 

Chartier, Theodor Adorno, além dos teóricos da Crítica Genética e, obviamente, de 

estudiosos de Paulo Freire de expressão nacional e internacional como José Eustáquio 

Romão e Moacir Gadotti, por exemplo, que têm se dedicado à pesquisa sobre o 

pensamento freiriano em sua complexidade. Buscamos o diálogo crítico com tais 

autores em uma reflexão dialética que nos permita defender nossa hipótese, corroborar 

as proposições freirianas e caracterizar o seu ethos. 

 Foram encontrados no curso desta investigação alguns críticos, por vezes 

incrédulos da coerência presente no pensamento freiriano, céticos em relação à 

dialogicidade que alicerça a arquitetura do seu discurso e da sua própria maneira de ser 

no mundo. Não percebem eles que é a visão de mundo de Paulo Freire que determina as 

relações dialogais – dialéticas que ancoram o seu discurso. Essas perspectivas não se 

sustentam diante da verticalização, nem da leitura do manuscrito de “Pedagogia do 

Oprimido”, nem de suas versões editadas, já que elas não promovem o desvelamento da 

práxis dialético-dialógica freiriana nas dimensões do dizer, do mostrar e do agir. É 

exatamente esse o foco de nossa pesquisa e o seu diferencial, com a qual julgamos 

poder contribuir para ampliar a compreensão da obra. 

 Ainda em relação ao quadro teórico utilizado nesta pesquisa, ressalte-se a 

contribuição da Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), proposta por 

Norman Fairclough em “Discurso e Mudança Social”
15

, que embora não tenha sido 

utilizada como dimensão analítica, serviu-nos de forte inspiração quanto à abordagem 

operacionalizada em três dimensões que propõe: análise dos textos, das práticas 

discursivas e das práticas sociais. Assim, optamos também por estudar o manuscrito, 

considerando da mesma forma uma tridimensionalidade que metaforizamos com os 

seguintes gerundivos latinos: 
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 O modus dicendi, ou modo de dizer, prende-se ao texto em estado nascente, em 

seu estatuto de manuscrito que será analisado à luz do aporte teórico da crítica genética, 

buscando-se entender o que dizem as rasuras intratextualmente e em que medida elas 

imprimem à obra novos potenciais sentidos. 

 A segunda instância analítica – o modus mostrandi – contempla a análise das 

práticas intertextuais e paratextuais que envolvem os processos de produção, 

distribuição e recepção do manuscrito e a natureza desses processos. 

 A terceira dimensão – o modus faciendi – busca desvelar a força ilocucionária 

que o discurso freiriano carrega como uma prática social que expõe seu ethos. 

 Em consonância com Fairclough, entendemos por práticas “[...] exemplos reais 

das pessoas que fazem, dizem ou escrevem coisas”
16

, vale dizer, buscamos identificar as 

práticas sob essas três perspectivas que se encontram inscritas na materialidade do 

manuscrito. Considera-se, ainda, que os limites entre essas dimensões analíticas não são 

estanques e pedem abordagens multidisciplinares que se complementam, integrando 

diferentes perspectivas teóricas. Assim, analisar o manuscrito de Pedagogia do 

Oprimido à luz dessas três dimensões fortalece nossa hipótese de que o princípio da 

dialogicidade assenta-se tanto na instância do dizer, quanto na do mostrar e na do agir 

no discurso freiriano com total coerência. 

 Entende-se que esse modelo tridimensional é produtivo e pode ser utilizado em 

diferentes tipos de textos e perspectivas de análise entre os quais se incluem os 

manuscritos. Essa perspectiva ampliada talvez possa contribuir com a crítica genética, 

produzindo análises que possam ganhar mais profundidade pela interpretação dos 

processos envolvidos nessas três dimensões. 

 Outro aspecto igualmente importante que justifica a importância e a validade da 

abordagem faircloughiana da análise crítica do discurso refere-se ao fato de o discurso 

ser analisado pelo autor como lugar de poder, como forma de agir sobre o mundo e 

sobre os outros, mantendo uma relação dialética com a estrutura social em que está 

imerso esse discurso. A exemplo do que defende Paulo Freire, Fairclough caracteriza o 

discurso como prática política e como prática ideológica: 
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O discurso como prática política estabelece, mantém ou transforma as 

relações de poder e as entidades coletivas (classes, blocos, 

comunidades ou grupos) entre as quais existem relações de poder. O 

discurso como prática ideológica, constitui, naturaliza, mantém ou 

transforma os significados do mundo de posições diversas nas 

relações de poder
17

. (grifos nossos) 

  

 Nessa perspectiva, a proposta tridimensional de Fairclough tornou-se uma 

inspiração complementar compatível e produtiva para a análise a que nos propusemos, 

considerando-se que as práticas política, ideológica e discursiva de Freire, sempre 

permeadas pelo princípio da dialogicidade, mantêm o rigor praxiológico e a coerência, 

entrelaçando as dimensões do seu dizer, mostrar e agir no discurso. Sua luta permanente 

pela transformação das relações desiguais do poder, das identidades sociais do opressor 

e do oprimido, dos sistemas de conhecimento e de crenças processa-se por meio do 

discurso, com o discurso e pelo discurso, tendo como fio condutor o diálogo. 

 

1.1 – Objeto e objetivos do estudo 

 Antes da caracterização de nosso corpus – a obra “Pedagogia do Oprimido: o 

manuscrito” – faz-se necessária uma incursão sobre a área em que o estudo dos 

manuscritos está inscrito enquanto objeto de análise – a crítica genética – que teve sua 

fundação na França, no final dos anos 60, e foi introduzida no Brasil como disciplina 

nos anos 80, apresentando hoje diferentes linhas de pesquisa. Dedicam-se a essa área 

um conjunto de estudiosos que nos servirão de aporte teórico específico para o 

tratamento de nosso objeto enquanto obra manuscrita: Almuth Grésillon (1994), 

Philippe Léon Marie Ghislain Willemart (1999), Roberto Zular (2007), Cláudia 

Consuelo Amigo Pino (2007) e Cecília de Almeida Salles (2008). 

 Atualmente, o estado atual da crítica genética, nos lembra Philippe Willemart, 

não se restringe necessariamente aos manuscritos literários, mas se estende pelo 

universo da criação humana, tornando-se pertinente às artes de uma forma geral e 

também aos textos filosóficos e científicos. A crítica genética vem se abrindo para 

campos e discursos diferenciados como obras de natureza filosófica, científica, acervos 
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musicais, artes plásticas, fotografia, arquitetura, jornalismo e publicidade entre outros. 

Volta-se para todas as obras em que se possa rastrear seu movimento criativo. 

 Em consonância com os pesquisadores dessa área, consideramos nosso objeto, a 

versão fac-similada do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, como material possível 

de ser entendido também a partir dos pressupostos da crítica genética, para a qual o 

conceito de manuscrito difere um pouco de seu uso comum: 

 

[...] por manuscrito entende-se qualquer documento no qual seja 

possível encontrar um traço do processo de criação, e não 

necessariamente apenas os manuscritos autógrafos (do próprio punho 

do escritor). Assim, a crítica genética considera manuscritos, por 

exemplo, a correspondência do autor (se nele há discussões sobre a 

criação de suas obras), os datiloscritos (versões datilografadas 

diferentes do texto publicado). [...] para evitar confusões, a geneticista 

brasileira Cecília Almeida Salles propôs o nome ‘documentos de 

processo’ para se referir aos manuscritos como objeto da crítica 

genética
18

. 

 

 Sob essa perspectiva, este trabalho investigativo elege como corpus a versão fac-

similada do manuscrito original de “Pedagogia do Oprimido” que foi digitalizado, 

dando origem em 2013 a uma publicação em papel de circulação restrita e distribuição 

gratuita, estando também disponível na Internet. 

 Trata-se de uma cópia limpa do manuscrito autêntico, em estado relativamente 

acabado de elaboração textual, que comporta marcas autógrafas das rasuras feitas pela 

leitura de Paulo Freire e enquadra-se no que se pode caracterizar como um “documento 

de processo”. 

 Não se pretende proceder a uma descrição exaustiva de todas as rasuras 

presentes nesse documento, mas selecionar as ocorrências mais significativas que o 

manuscrito expõe em termos de “tendências”
19

 das operações que possam caracterizar a 

dialogicidade freiriana expressas também no seu modus dicendi, isto é, no seu modo de 

se relacionar com o próprio discurso. Trata-se de tentar ouvir as vozes que surgem das 

rasuras por meio desses movimentos escriturais que podem remeter às operações de 
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substituição, de deslocamento, de acréscimo ou de eliminação. Elas são vistas como 

espaços de embate, de tensão, de “descontinuidades” e não podem ser explicadas apenas 

pelo “espírito” individual de quem escreve, já que “[...] o escritor agiria como 

operador de uma escritura do espírito, da cultura, da sociedade, do sistema econômico 

etc”
20

. Trata-se de um sujeito gramatical pressionado por esses diferentes sistemas que 

deles busca se apartar. 

 Com a finalidade de identificar os aspectos envolvidos nesse contexto, serão 

analisadas comparativamente duas versões da obra “Pedagogia do Oprimido”: a versão 

fac-similada do manuscrito publicada em 2013 e a 30ª edição que reproduz a 17ª edição 

que, em conformidade com José Eustáquio Romão, foi revista pelo próprio Paulo Freire. 

Assim, as leituras feitas dessas diferentes versões e as construções elaboradas a partir 

daí serão feitas a partir da perspectiva da obra final. Torna-se necessário para 

complementar essa abordagem considerar-se também o que “mostra” o diálogo 

intertextual dessas duas versões com a obra “Pedagogia da Esperança: um reencontro 

com a pedagogia do oprimido”, em que o próprio Freire resgata pormenorizadamente o 

processo de criação da obra. 

 Não se busca, entretanto, apenas o conhecimento específico proveniente do 

objeto manuscrito ou encontrar “senhas” que se ocultem sob as rasuras como 

reveladoras de intenções do escritor, mas compreender o homem por trás da obra, 

rastrear seu ethos, apreender a gênese de seus conceitos e sua relação com a história, a 

partir do estudo da escritura de sua obra mais importante. É desse espaço de relações 

intra, para e intertextuais que emerge um modo de dizer (modus dicendi), de mostrar 

(modus mostrandi) e de agir/ser (modus faciendi) que o manuscrito “dá a ver” e que 

validam a canonicidade de sua “magnum opus”. 

 Na esteira dessas reflexões sobre o “corpus” selecionado, tem-se no escopo deste 

estudo os seguintes objetivos: 

 • Rastrear os potenciais sentidos que podem ser enriquecidos pela leitura 

comparativa da versão fac-similada do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, em 

confronto com sua versão editada em uma perspectiva tridimensional: a do dizer, a do 

mostrar e a do agir no discurso; 
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 • Identificar, à luz dos estudos da crítica genética, os sentidos que as rasuras 

presentes no manuscrito trazem para a discussão da obra, na dimensão do modus 

dicendi; 

 • Analisar os elementos paratextuais que compõem a obra, a saber: capa, 

sobrecapa, título, epígrafe, subtítulos, textos dos editores e a carta-dedicatória a Jacques 

Chonchol; 

 • Identificar os traços que aproximam o princípio da dialogicidade como base 

epistêmica, ontológica e metodológica de Paulo Freire ao conceito de dialogismo 

delineado por Mikhail Bakhtin e Martin Buber; 

 • Comparar a dialogicidade presente no movimento escritural do manuscrito de 

“Pedagogia do Oprimido”, enquanto gênero ensaístico, com o prototexto
21

 de uma obra 

literária enquanto escrita inventiva que é testemunha material da dinâmica criadora de 

Marco Lucchesi, sétimo ocupante da cadeira número 15 da Academia Brasileira de 

Letras desde 2011 e eleito, em dezembro de 2017, como seu presidente para o próximo 

exercício. Embora tenhamos plena consciência das diferenças quanto à natureza, à 

forma e aos estados de texto dos manuscritos dos dois autores aqui destacados, vale 

ressaltar que o que nos motiva não é identificar intencionalidades, biografar as obras ou 

fazer delas um estudo comparativo, no sentido restrito do termo, mas buscar nesses dois 

prototextos as marcas dos movimentos dialógicos que aproximam esses dois autores, ou 

seja, identificar neles os indícios que marcam a utopia em Paulo Freire, que oscila entre 

a tensão da denúncia de um presente opressor e o anúncio de um futuro libertador a ser 

criado pela luta política e as imagens onírico-estéticas em Marco Lucchesi, para o qual a 

arte também é uma forma de conduzir a um processo humanizante e libertador. Para 

ambos o sonho faz parte da natureza humana e podem ser considerados como atos 

políticos necessários para essa humanização. 

 • E, finalmente, identificar as marcas do ethos freiriano que emergem do 

manuscrito e são validadas pelas edições posteriores e por sua própria história. 

 

 

                                                           
21

 Utilizamos o termo prototexto no sentido a ele atribuído por Almuth Gréssilon (2002, p.160) para 

indicar “[...] o conjunto constituído pelos rascunhos, manuscritos, as provas, as variantes, visto sob o 

ângulo do que precede materialmente uma obra”.  
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CAPÍTULO II – O MANUSCRITO 

 

 2.1 – Contexto histórico: as tramas históricas da obra 

  

No trabalho de mobilização da memória, o historiador recolhe os 

artefatos do passado, como aquele que ‘escova a história a 

contrapelo’
22

. 

 

 Ler a publicação editorial fac-similada do manuscrito de “Pedagogia do 

Oprimido”, de 2013, é ter a possibilidade de “escovar a história a contrapelo” como 

nos lembra Walter Benjamin. É ampliar o seu significado pelo resgate das marcas 

textuais “escovadas” e “escavadas” do passado, que se expõem para uma revisitação e 

permitem a apropriação de novos sentidos para uma obra inerentemente 

palimpsestuosa
23

. 

 Esse aspecto é fortalecido por importantes elementos paratextuais que 

contextualizam historicamente a trajetória da obra como: a apresentação escrita por 

Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti, responsáveis também 

pelo projeto editorial, organização e revisão da obra; uma entrevista com Jacques 

Chonchol que esteve em posse do manuscrito por mais de 30 anos e uma carta escrita 

por Paulo Freire, quando em 1968 entregou o original da obra aos amigos Jacques 

Chonchol e sua esposa Maria Edy. 

 Em “Cinquenta anos de Angicos e do Plano Nacional de Alfabetização”, Gadotti 

expõe uma detalhada cronologia da trajetória de Paulo Freire, contextualizando 

historicamente o tempo-espaço em que “Pedagogia do Oprimido” foi escrito
24

. Conta o 

autor que, logo após o Golpe de Estado em 1º de abril de 1964, o Programa Nacional de 

Alfabetização criado por Paulo Freire baseado na experiência de Angicos expandia-se 

vertiginosamente e consagrava o “Sistema Paulo Freire para alfabetização em tempo 

rápido”, mas foi extinto por ter sido considerado subversivo. Em 16 de junho, seu 

idealizador foi preso e permaneceu setenta e dois dias em uma cadeia do quartel de 
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Olinda, até que em setembro foi exilado e depois de uma breve passagem pela Bolívia, 

por não se adaptar à altitude do país, foi para o Chile onde permaneceu até 1969. Ele só 

retorna ao Brasil em 1979, depois de lecionar na Universidade de Harvard (1969); de 

trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas na Suíça (1970); de fundar com outros 

exilados o Instituto de Ação Cultural (Idac) e dedicar-se ao trabalho com educação em 

países africanos (1971); e de atuar com essa equipe em programas de alfabetização da 

Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe (1975-1979). 

Considerando-se a inseparabilidade do tempo (cronos) e do espaço (topos) 

enquanto categorias históricas e a sua importância na apreensão do sentido do mundo
25

, 

Paulo Freire, apartado de sua terra e de sua gente por 16 anos, foi exilado não só de um 

lugar, mas também de um tempo, entretanto não conseguiram exilá-lo da história e do 

futuro, já que foi declarado “Patrono da Educação Brasileira”, pela Lei nº 12.612, de 

13 de abril de 2012, o que o instalou, merecidamente, na “grande temporalidade”
26

 que 

é o patamar no qual penetram apenas autores de obras universais que se tornam 

referência para diferentes gerações. 

 O exílio e o encontro dialógico com essas diversas culturas com as quais 

conviveu possibilitou-lhe enveredar por profundidades novas de leituras sobre o mundo, 

já que esses novos sentidos se revelaram ao encontrar e sentir o significado das culturas 

dos lugares onde viveu e trabalhou. 

 Na apresentação da obra, os organizadores Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio 

Romão e Moacir Gadotti recuperam a história dos manuscritos, confessando que “há 

muito vínhamos acalentando o sonho de localizar e publicar, em fac-símile, os originais 

dessa obra, sabendo que os manuscritos estavam em poder de Jacques Chonchol e de 

Maria Edy em Santiago do Chile”
27

. Ele era o vice-presidente do INDAP do Ministério 

da Agricultura do Governo Eduardo Frei Montalva (1964-1970) e Ministro da 

Agricultura do Governo de Salvador Allende (1970-1973), e ela Maria de Oliveira 

Ferreira Chonchol, uma brasileira nascida em São Paulo, na cidade de Olímpia. 

 Com o golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende, Chonchol 

exilou-se na Venezuela e depois na França por mais de vinte anos. Em entrevista 
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concedida a José Eustáquio Romão em agosto de 2013, que também se constitui como 

importante paratexto da obra, o próprio Chonchol relata que ao receber o manuscrito de 

Paulo Freire  

 

[...] li a bela dedicatória que fizera para mim e para minha esposa e 

guardei-o religiosamente, todos esses anos [...]. Algumas vezes 

cheguei a pensar que não fazia sentido ficar com ele. Pensei em doar o 

manuscrito à UNESCO. Ainda bem que não o fiz, porque me parece 

mais adequado que ele fique no Brasil, na terra de Paulo Freire, à 

disposição da humanidade
28

. 

 

 Mesmo tendo sido sua biblioteca confiscada, os manuscritos foram preservados. 

Estavam reunidos em uma pasta, sob a forma de duzentas folhas soltas de papel almaço 

branco sem pauta e escritas com uma caneta-tinteiro. Eles não foram levados por 

desconhecerem a importância do material e anos depois foram enviados pela mãe de 

Chonchol, por intermédio da filha, para a França e guardados por todos esses anos. 

 Paulo Freire morreu sem ter concretizado o desejo de rever os manuscritos, 

entretanto “tempus optimus iudex rerum omnium”
29

. As fronteiras entre presente, 

passado e futuro são flexíveis. Lida-se com um número plural de temporalidades e para 

que o passado seja útil, ele deve delinear o futuro como enredo do presente. Foi 

exatamente o que ocorreu: o sonho não presenciado em vida por Paulo Freire foi 

realizado por seus amigos e seguidores e, em 2013, em uma cerimônia especial  

 

[...] foi lançado o selo comemorativo ao Cinquentenário de Angicos, 

Jacques Chonchol recebeu o livro do manuscrito das mãos do filho 

caçula de Paulo Freire, Lutgardes Freire, e entregou a ele (na verdade 

ao Brasil) os originais da Pedagogia do Oprimido. Com o apoio dos 

ministérios da Educação e da Cultura, decidiu-se que esse documento 

ficará sob a tutela do Governo Brasileiro e será exposto ao público em 

monumento próprio, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro
30

. 
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 Essa cerimônia encerrava o IV Seminário Internacional, realizado entre os dias 5 

e 7 de novembro de 2013, na Universidade Nove de Julho, que teve como tema “Paulo 

Freire e a Educação Superior”. O evento reuniu pesquisadores freirianos do mundo 

todo. Terminada a conferência “A reforma agrária no Chile e a educação dos 

camponeses”, Jacques Chonchol recebeu o manuscrito das mãos de Lutgardes Freire. 

 Em entrevista dada a British Broadcasting Corporation (BBC) do Brasil, em 24 

de julho de 2015
31

, o historiador e amigo de Paulo Freire – José Eustáquio Romão – 

revela aspectos importantes das tramas históricas que envolveram a volta do manuscrito 

para o Brasil. Relata que foi uma busca adiada por quinze anos e que Paulo Freire 

expunha aos amigos mais próximos a vontade de rever os manuscritos antes de morrer. 

O que se sabia, entretanto, à época, era apenas que os originais haviam sido 

datilografados. Desconheciam a existência de cópias manuscritas. 

 

Paulo era muito desorganizado. Ele escrevia até em guardanapo 

quando tinha uma boa ideia. Então um de seus amigos juntou essa 

papelada e datilografou em 1968. Quando Paulo falava de manuscrito, 

eu achava que ele estava delirando. Mas não estava
32

. 

 

 

 Soube-se mais tarde que, em 1969, quando foi convidado a dar aulas em 

Harvard, antes de viajar decidiu copiar seu livro e dar esse manuscrito de presente ao 

casal Chonchol. Localizado esse original José Eustáquio Romão expõe que  

 

A família dele (de Paulo Freire) nos autorizou a fazer mil exemplares 

do texto, mas não a vendê-los. Estamos distribuindo uma versão 

digitalizada a editores e às grandes bibliotecas do mundo, para que as 

novas edições se baseiem nisso aqui
33

. 

 

 Nesta mesma entrevista, José Eustáquio Romão destaca como principal 

diferença entre o manuscrito e a obra que se conhece hoje é a retirada dos diagramas em 
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que Paulo Freire explica a “Teoria da Ação Revolucionária” em oposição à “Teoria da 

Ação Repressora”, aspecto este que discutiremos adiante. 

 A este respeito esclarece o autor: 

 

A parte do livro em que Paulo Freire fala sobre a ‘teoria da ação 

revolucionária’ não existe em nenhuma edição em nenhuma parte do 

mundo. O que nos faz supor que os (editores) americanos tiraram 

diversas partes – eu já fiz uma leitura comparada e comprovei que não 

estão lá. Eles tiraram coisas que acharam um pouco mais perigosas 

para a ideologia liberal norte-americana. Não fazem por mal, mas por 

princípio ideológico
34

. 

 

 Em que pese a intencionalidade da excisão desse diagrama pela edição 

americana traduzida de “Pedagogia do Oprimido”, o distanciamento do contexto 

geográfico, político e cultural de produção da obra pode ter determinado esse viés 

ideológico. Traduções nunca estão isentas de intenções de natureza histórica, econômica 

e ideológica. Para essa direção apontam os estudos de Linda Hutcheon, professora de 

Literatura Comparada da Universidade de Toronto, que considera a tradução como uma 

forma de “transcodificação” de um sistema de comunicação para outro, alegando que 

“[...] a tradução inevitavelmente altera não apenas o sentido literal, mas também certas 

nuances, associações e o próprio significado cultural do material traduzido”
35

. 

Observa-se, neste caso, que não se trata de um caso de simples transcodificação, mas da 

eliminação de um diagrama que dava forma imagética à comparação explicada 

verbalmente por Freire entre a “Teoria da Ação Revolucionária” e a “Teoria da Ação 

Opressora”, que intensificava o sentido proposto para tais concepções. 

 Considerando-se a oralidade, aspecto difícil de ser transcodificado, como uma 

das marcas da idiossincrasia mais recorrente e perceptível da linguagem de Paulo Freire, 

não só na “Pedagogia do Oprimido”, como em todas as demais obras, entende-se que 

ela seja utilizada não como recurso estilístico, mas como marca de coerência discursiva 

e conceitual com o seu ideário, representando um movimento de aproximação da 

linguagem dos contextos populares para que a palavra pudesse colorir-se com os tons da 
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realidade do oprimido. Assim, pode-se imaginar a difícil tarefa dos tradutores, não só 

para o inglês e para o espanhol (em 1970), como também para os mais de vinte e cinco 

idiomas para os quais a obra foi traduzida ao longo dos anos, para “transcodificar” 

culturalmente os neologismos, as criativas estruturas frasais e as produtivas metáforas 

tão presentes na linguagem freiriana. 

 Assim, vale ressaltar a importância da descoberta e da publicação da versão 

manuscrita dessa obra seminal para que ela possa ser considerada em futuras edições e 

traduções. 

 

 2.2 – A gênese da “Pedagogia do Oprimido”: um diálogo com a “Pedagogia 

da Esperança”. 

 Como argutamente afirma Leonardo Boff, no prefácio da 17ª edição de 

“Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido”, publicado em 

1992, as duas obras “[...] perfazem um livro só, aberto e em processo de contínua 

construção a partir dos próprios oprimidos e, por isso, sempre inacabado”
36

. Nessa 

incompletude talvez residam a atualidade e o interesse que a “Pedagogia do Oprimido” 

exerça até hoje sobre o leitor do século XXI. Enquanto perambularem pelas “esquinas 

das ruas” os condenados da terra de Frantz Fanon e os oprimidos de Paulo Freire para 

designar todo e qualquer interditado social que de alguma forma seja estigmatizado e 

marcado pelos traços da discriminação e da opressão em quaisquer tempos-espaços, a 

obra permanecerá atual e terá ressonância mundial, já que todas as formas de exploração 

são idênticas, porque se aplicam todas por igual ao ser humano. 

 “Pedagogia da Esperança” pode ser entendida como uma reescritura 

palimpséstica de “Pedagogia do Oprimido” que permite ao leitor, pela voz do próprio 

Paulo Freire, conhecer a gênese do seu livro seminal, por meio da qual ele recorda, 

reafirma, explicita, se autocritica, responde às críticas, ressignifica e descreve as tramas 

históricas que deram origem a sua obra mais importante. 

 Com uma arquitetura composicional sem divisão em capítulos e assumindo-se 

como um narrador agradável de ser ouvido, nesse reencontro ele se debruça sobre as 
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experiências que viveu e delas extrai suas considerações teóricas em permanente estado 

de dialogação com as teorias, as pessoas entre si, com a realidade que o envolveu no 

processo de criação da obra. Há de se concordar com a lúcida apreciação de Leonardo 

Boff, quando assevera que “Pedagogia do Oprimido” é “[...] mais que um livro, é antes 

uma prática pedagógica que, num momento de seu processo de constituição, ganhou 

corpo numa escritura”
37

. 

 Em “Pedagogia da Esperança”, esse processo dialógico se repete e o pensador 

pernambucano reitera o procedimento, que é tanto ontológico quanto epistemológico, 

descrevendo minuciosamente o caminho que percorreu para escrever “Pedagogia do 

Oprimido” no exílio entre 1967 e 1968. Esclarece que a obra foi tomando forma 

primeiro na oralidade e depois graficamente. Enquanto escrevia, ia discutindo os textos 

com os amigos com quem trabalhava: Marcelo Gajardo e José Luís Fiori 

 

As horas que passávamos juntos, discutindo achados e não apenas 

meus textos, debatendo dúvidas, interrogando-nos, desafiando-nos, 

sugerindo-nos leituras, surpreendendo-nos, espantando-nos, exerciam 

em nós um tal encanto que, quase sempre, nossa fala, a partir de certa 

hora, era a única a ser ouvida no prédio
38

. 

 

 Depreende-se que o processo de criação/recriação da escrita de Paulo Freire 

reafirma a categoria mais importante do seu pensamento: a dialogicidade. Era preciso 

falar das ideias antes de enclausurá-las nos limites do papel, por isso ele incorporava as 

dúvidas ou afirmações dos camponeses que entrevistava nos círculos de cultura, dos 

técnicos agrícolas, dos educadores que encontrava nos seminários ou conferências, ou 

dos amigos com quem conversava como forma de “testá-las, de recriá-las, de partejá-

las”. Paulo Freire confessa ter levado mais de um ano nesse processo “como se 

estivesse, e na verdade estava, aprendendo a escrevê-lo”
39

. 

 Em um poético fragmento da “Pedagogia da Esperança”, o leitor pode 

acompanhar o movimento artesanal que registra o momento da gestação de “Pedagogia 

do Oprimido”. Depois da fase de dialogação, uma nova etapa se iniciava: a do registro 
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em “fichas de ideias” que eram anotadas em blocos à medida que iam surgindo, 

organizadas em ordem crescente e identificadas com títulos de acordo com o tema. Aos 

poucos, cada uma das fichas era ampliada em duas ou mais páginas e convertia-se em 

“ficha geradora” de outras ideias. A redação da obra teve início em julho de 1967, 

quando foram escritos os três primeiros capítulos, datilografados e entregues ao amigo 

Ernani Maria Fiori que prefaciou-o e devolveu-o em dezembro: “Quando Fiori me 

entregou seu excelente estudo em dezembro de 1967, tomei algumas horas em casa à 

noite, lendo o seu prefácio até a última palavra do terceiro capítulo, para mim, então, o 

último”
40

. 

 Após essa fase da escritura, o texto foi colocado “em quarentena” por dois 

meses. Ao relê-lo, Freire percebeu que a obra estava inacabada e escreveu o quarto 

capítulo, depois de “retocar” os três primeiros: “Naquele momento, mal poderia 

imaginar que 24 anos depois teria vários reencontros não mais com os originais, mas 

com o livro mesmo, para repensá-lo, para redizê-lo”
41

. 

 Acrescentaríamos nós que ele mal poderia imaginar também que quase 50 anos 

depois, seus leitores e seus admiradores do século XXI veriam concretizado seu antigo 

sonho de rever, transformado em uma nova obra, o manuscrito que testemunhou esse 

período de gestação. 

 Concluída a obra, o texto todo foi datilografado e, em seguida, ele reproduziu 

várias cópias que foram distribuídas aos amigos entre os quais o casal Chonchol. A 

primeira edição brasileira só se concretizou em 1975, quando a obra já havia sido 

traduzida para o inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. 

 Há controvérsias sobre qual teria sido a fonte das publicações brasileiras de 

“Pedagogia do Oprimido”. Alguns estudiosos do autor defendem que a procedência se 

deva a tradução do inglês, primeiro idioma em que a obra foi editada em 1970; outros 

pesquisadores defendem que teria sido o material enviado clandestinamente a Fernando 

Gasparian – diretor da editora Paz e Terra – pelas mãos de Jean Zigler, professor e 

intelectual suíço que por motivos acadêmicos viria ao Rio de Janeiro em 1971 e 

ofereceu-se para trazer pessoalmente os originais. Mais uma vez é a saudosa voz de 
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Paulo Freire que ressoa em “Pedagogia da Esperança”, reverberando em sua escritura a 

memória dos fatos vividos para que a história possa ser refletida. 

 

Mesmo sabendo que o livro não poderia ser editado aqui; ter sua 

primeira edição em português, língua em que foi originalmente 

escrito, seria interessante que o texto datilografado chegasse às mãos 

de Fernando Gasparian, diretor da Paz e Terra, que o publicaria. A 

questão que se colocava era como remetê-lo com segurança, não só 

para os originais, mas também, e, sobretudo, para o portador. Àquela 

altura começos dos anos 1970, já morávamos em Genebra. 

Comentando o fato com intelectuais suíços, professores da 

Universidade de Genebra, um deles, além de professor, ‘conseilleur 

national’, professor Jean Zigler, me fez o oferecimento para trazer 

pessoalmente os originais. Ele viria ao Rio de Janeiro com tarefas 

acadêmicas. Aceitei seu oferecimento fundado em que, com seu 

passaporte diplomático, além de ser suíço, nada lhe ocorreria [...]. 

Dias depois, Gasparian, discretamente acusava o recebimento do 

material pedindo que esperasse por tempos mais favoráveis para a sua 

publicação. Remeti o texto nos fins de 1970, quando o livro já tinha 

sua primeira edição em inglês, ou nos começos de 1971. Sua 

publicação aqui, sua primeira impressão, só foi possível em 1975. 

Enquanto isso um sem número de brasileiras e brasileiros o liam em 

edições estrangeiras que chegavam aqui por golpes de astúcia e 

coragem
42

. 

 

 Com a edição americana de 1970, por Werner Linz, a obra espalhou-se 

rapidamente pelos quatro cantos do mundo, sobretudo a partir de sua publicação em 

Londres pela Penguim Books que, segundo o autor, “[...] estendeu a Pedagogia à 

África, à Ásia e à Oceania”
43

, gerando curiosidade, críticas favoráveis e desfavoráveis, 

aceitação e recusa, dependendo do lugar que ocupasse o leitor no cenário das tramas 

históricas, geográficas, sociais, culturais, políticas e ideológicas em que era lida. 

 Vale ressaltar, ainda, neste caminho que descreve a gestação da “Pedagogia do 

Oprimido”, a inegável contribuição de Elza Freire
44

, que não só colaborou com a 

sistematização da teoria epistemológica e ontológica de Paulo Freire, como também foi 

a primeira leitora crítica da obra enquanto ela ia sendo redigida: 
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De manhã, muito cedo, lia as páginas que eu escrevia até a madrugada 

e deixara arrumadas sobre a mesa. Às vezes, não se continha. Me 

acordava e, com humor, me dizia: ‘Espero que este livro não nos torne 

mais vulneráveis a novos exílios
45

. 

 

 Justo reconhecimento póstumo que é feito à Elza Freire, o que corrobora a 

“boniteza” da relação que a história de ambos registra e valida a importância do seu 

papel enquanto agente ativa na gestação de “Pedagogia do Oprimido”. 

 Dessa forma, reler a versão manuscrita de uma obra canônica como “Pedagogia 

do Oprimido”, conhecendo o contexto histórico e o processo criativo que subjaz à obra, 

provê, de certa forma, seu renascimento e abre caminho para um novo “reencontro”, 

agora o do autor com seu leitor. Valida-se, assim, nossa hipótese inicial que vê a 

dialogicidade como o eixo vertebrador do pensamento, da prática e do movimento da 

escrita de Paulo Freire. Ela está presente inclusive nas marcas autorais do processo de 

criação de suas obras que sempre dialogam entre si em um processo de recriação que 

produz significâncias sem fim. Na construção polifônica que marca a “Pedagogia do 

Oprimido”, muitas vozes são orquestradas, vozes exteriores e interiores que são sempre 

mobilizadas para produzir encontros e reencontros. 

 

 2.3 – Do manuscrito à obra editada 

 Comparando-se a publicação fac-similada do manuscrito da obra “Pedagogia do 

Oprimido” de 2013 com as versões impressas ao longo das sessenta edições da obra no 

Brasil até 2016, torna-se possível inferir que os tempos da escrita dialogam com os 

tempos da história e abrem novas possibilidades para o leitor do século XXI, tanto para 

apropriação de novos sentidos para a obra como também para a validação histórica do 

papel de Freire no cenário da educação. 

 Os editores dessa versão fac-similada ofereceram às sucessivas gerações de 

leitores de Paulo Freire uma nova obra que impõe um outro pacto de leitura. Esse 

manuscrito adquiriu status de um novo livro a partir do qual torna-se possível 

estabelecer novas relações de significância para aqueles que já leram alguma das suas 
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versões já publicadas e/ou já estão familiarizados com as categorias do pensamento 

freireano. 

 Para essa direção aponta o estudo de Roger Chartier
46

, um dos estudiosos mais 

importantes que se debruça sobre a história do livro e da leitura. Na obra “A mão do 

autor e a mente do editor”, o pesquisador francês faz uma verdadeira arqueologia do 

processo editorial das obras de Cervantes e Shakespeare, mostrando o caminho que 

percorre um livro a partir de sua gênese conduzida pela “mão do autor” até sua versão 

impressa mediada pela “mente do editor”, tentando identificar indícios dessas camadas 

textuais do material original até a versão definitiva. 

Para o autor, a materialidade do livro é inseparável da materialidade do texto, 

isto é, torna-se inseparável da forma como o texto se inscreve na página: “A mesma 

obra não é de fato a mesma quando muda sua linguagem, seu texto ou sua 

pontuação”
47

. 

Sem se deixar seduzir pelos juízos apocalípticos que apregoam a morte dos 

livros pelo avanço do mundo digital, Chartier apoia-se na História para defender a 

coexistência de diferentes modalidades da palavra escrita – manuscrita, impressa e 

eletrônica – mostrando que o significado do texto depende das formas que o tornam 

possível de ler, isto é, das diferentes características da materialidade da escrita como o 

formato do livro, a letra, o layout da página, a forma como o texto está dividido, as 

concepções tipográficas e a pontuação. Assim, as formas materiais da palavra escrita 

marcam sempre os limites da recepção da obra, vale dizer, determinam como o leitor 

conduz seu movimento interpretativo. Assim, o leitor de 2013 ao ler o manuscrito de 

“Pedagogia do Oprimido”, em contato com essa materialidade da escritura, terá uma 

disposição sensível diferenciada para interpretá-la. 

Trata-se de uma abordagem extremamente produtiva nos dias de hoje, a que 

propõe Chartier, uma época em que as práticas da escrita têm sido profundamente 

modificadas, já que a revolução digital introduziu uma revisão radical dos gestos e dos 

conceitos que podem ser associados à palavra escrita. Ler por meio de uma tela conduz 

a uma leitura dispersa, segmentada, ligada aos fragmentos, mais do que à totalidade da 

obra, sem exibir os limites e a coerência do corpus do qual foram extraídos. Por essa 
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razão, os textos tornaram-se móveis, abertos e maleáveis, gerando outros movimentos 

de leitura. Da mesma forma, ler a edição manuscrita da obra (quer a impressa, quer a 

disponível na internet) exige do leitor habilidades diferentes para a construção do 

sentido da obra. 

Chartier defende que os livros, sejam eles manuscritos ou impressos, sempre são 

resultantes de múltiplas operações que supõem uma variedade de decisões, técnicas e 

habilidades. São as formas materiais da palavra escrita e o repertório cultural dos seus 

leitores que marcarão sempre os limites da compreensão. Ele mostra que a recente 

conexão entre disciplinas como crítica genética, história do livro e sociologia cultural 

permite aprofundar a compreensão de como as apropriações dos leitores “[...] dependem 

de uma combinação dos efeitos de significados buscados pelos textos, usos, sentidos 

impostos pelas formas de publicação e competências e expectativas que governam a 

relação de cada comunidade interpretativa com a cultura escrita”
48

. 

Na esteira dessas reflexões, consideramos que embora as edições impressas de 

“Pedagogia do Oprimido” apresentem estruturas básicas semelhantes às da edição 

manuscrita, trata-se de uma outra obra, pois alteram-se suas condições de circulação e 

recepção, instaurando uma nova disposição sensível para sua leitura e adesão. Se cada 

uma dessas obras é única em sua essência imaterial, elas são múltiplas em suas 

organizações materiais. 

Nessa direção, Chartier, apoiando-se na proposta de Gerard Genette
49

, ressalta a 

importância dos paratextos como “vestíbulos”, como “zonas de transição e também de 

transação” que influenciam e verticalizam a leitura que se faz de uma obra. 

Afirma, ainda, que os meios e os modos da apresentação de um paratexto 

mudam continuamente, dependendo do período, da cultura, do gênero, do autor, da obra 

e da edição, exercendo diferentes graus de pressão sobre a obra. Genette distingue duas 

classes de elementos paratextuais: o peritexto que é encontrado dentro do próprio livro 

(título, epígrafe, prefácio, prólogo do autor, comentários preliminares, notas, ilustrações 

etc.) e o epitexto, que se situa fora do livro em si (envolvendo correspondência, diários, 

entrevistas etc.), cada um desses elementos possui sua própria história e estão unidos 

por relações entre gêneros múltiplos. Como existem fortes elos entre esses elementos 
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peritextuais e epitextuais, é preciso restaurar a lógica que os une: lógica, histórica e 

performativamente
50

. A interpretação de cada um dos paratextos de uma obra é 

estreitamente dependente de todos os outros e interferem na leitura da obra. Pode-se 

deduzir, assim, que o manuscrito e suas versões derivadas podem ser considerados 

“encarnações históricas” diferentes da obra seminal de Paulo Freire, apresentando 

elementos paratextuais que os diferenciam e produzem efeitos diversos no leitor. 

O fac-símile de “Pedagogia do Oprimido” pode ser descrito como a foto de um 

manuscrito original plasmada em um filme e reproduzida no papel. A partir de sua 

leitura não é possível distinguir, por exemplo, a tinta utilizada no original e todos os 

fólios apresentam a dimensão da foto ampliada e a mesma coloração em preto e branco. 

Nesse cenário, o leitor desloca-se para outro tempo-espaço e algo dessa experiência o 

transporta para sua gênese, evidenciando que essa forma textual manuscrita é 

irredutivelmente singular. É a marca autoral que corporifica Paulo Freire no material 

que está sendo lido, considerando-se que o ponto mais próximo a que um leitor pode 

chegar materialmente de uma obra é o traço deixado por quem a escreveu. Para 

Chartier, o manuscrito assinado assume, assim, o signo exterior e visível do escritor 

para todos aqueles que não puderam conhecê-lo. Também as condições de circulação da 

obra foi ampliada, já que além da versão impressa do fac-símile o manuscrito foi 

digitalizado e democraticamente disponibilizado na internet para pesquisadores de 

qualquer parte do mundo. Mente e mão, presente e passado, história e tecnologia, 

palimpsesto e hipertexto caminhando juntos para perenizar a obra de um dos educadores 

mais importantes do século XX.  

Por essas razões, não se pode prescindir da análise dos importantes elementos 

paratextuais que esse manuscrito apresenta tanto sob a forma de epitextos (ou seja, a 

apresentação escrita pelos responsáveis pelo projeto editorial, a entrevista com Jacques 

Chonchol e a carta-dedicatória escrita por Paulo Freire quando em 1968 presenteou com 

o manuscrito original da obra os amigos chilenos Jacques Chonchol e sua esposa Maria 

Edy, a capa e sobrecapa e as orelhas), quanto sob a forma de peritextos internos à obra 

(título, epígrafe, sumário e prólogo do autor). 
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Com Chartier assumimos a defesa da importância de que todos os “estados do 

texto” devem ser analisados de forma global, já que são resultantes de atos de escrita de 

práticas gráficas diferentes, tendo-se claro que o objetivo não é buscar intenções do 

autor ou revelar um texto ideal, mas explicitar o que foi alterado de um estado da obra 

para o outro, descrevendo-se as escolhas feitas como rasuras, divisões, pontuações ou 

características de seus paratextos. 

Com essa análise ele aplaca a oposição existente entre duas posições 

antagônicas: aquela que afirma que a obra transcende todas as suas possíveis 

encarnações materiais e a que defende que não há texto externo aos seus aspectos 

materiais. O autor relativiza as duas, argumentando que estabelecer uma oposição 

frontal entre essas duas concepções é dar início a uma falsa contenda. Na verdade, o 

historiador francês defende que as obras, em suas sucessivas edições, sempre têm sido 

apresentadas para a leitura em formas particulares. De acordo com a época em que são 

apresentadas e com o gênero a que pertencem, elas carregam variações referentes à 

materialidade da obra, à grafia das palavras ou à composição do texto em si. Por outro 

lado, também é verdade que do ponto de vista filosófico, jurídico e estético sempre 

houve a tentativa de reduzir essa diversidade, postulando a existência de uma obra 

idêntica a si mesma, qualquer que pudesse ser a sua forma (manuscrita ou editada). 

Para além dessas posições extremadas, ponderamos que o realmente importante 

é registrar como a obra foi gestada e materializada em cada momento da sua história sob 

a forma do manuscrito, do livro impresso, das suas reedições
51

 ou da mídia digital. 

Contextualizando essas proposições gerais de Roger Chartier valemo-nos de 

Gadotti que elucida importantes aspectos históricos das sucessivas edições de 

“Pedagogia do Oprimido” testemunhando que: 

 

As primeiras edições do livro não eram inteiramente fiéis aos 

originais. Paulo Freire sabia disso. Por isso, numa dedicatória a 

Moacir Gadotti, da 17ª edição (1987), Paulo Freire afirma que era a 

‘primeira edição decente’ do livro. Mesmo assim, como Paulo Freire 
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não dispunha mais dos seus originais, algumas omissões continuam 

até hoje
52

. 

 

Em uma esclarecedora nota, o autor recorda o contexto em que o próprio Paulo 

Freire fez a revisão crítica de sua obra e entregou-lhe um exemplar da 17ª edição com os 

seguintes termos: “Para Rê (Rejane, esposa de Gadotti) e Moacir, esta primeira edição 

decente da Pedagogia em português. Abração. Paulo. Abril de 81”
53

. 

O autor esclarece que ao preparar essa nova edição, classificada por Freire como 

“decente”, observa-se a meticulosa releitura que foi feita da obra por diversas glosas (ou 

marginálias como preferem os geneticistas). Nessa acurada revisão, o educador 

pernambucano 

 

Põe várias interrogações na 15ª edição do livro onde estão essas 

anotações. São raras as páginas em que não existe nenhum comentário 

ou anotação. Na página 171, por exemplo, ele escreve ao lado do 

primeiro parágrafo ‘truncado’; na página 213 ele escreve: ‘frase de 

significação dúbia’. Depois desta leitura atenta ele preparou a nova 

edição
54

. 

 

Assim, novamente vemos confirmada nossa hipótese de que a categoria da 

dialogicidade freiriana é tão visceral que dela não escapa sequer a relação que ele 

estabelece com a sua própria escritura. Como se sabia inacabado, é provável que novas 

contextualizações, revisões e reedições de “Pedagogia do Oprimido” brindariam os 

leitores e admiradores do saudoso educador no século XXI se vivo ele estivesse.  

Dessa forma, o manuscrito da “Pedagogia do Oprimido”, como diz o próprio 

Chartier em seu prefácio, possibilita “[...] escuchar a los muertos com los ojos”
55

 e 

ressignificar antigos sentidos para palavras silenciadas nesse texto em que o vestígio 

dos escritos nele inseridos foi preservado e ainda possibilitam que deles seus leitores 

possam extrair novas ressonâncias.  

 

                                                           
52

 GADOTTI, 2016, p. 6. 
53 Id. ibid., p.6 
54

 Id. ibid., p. 6. 
55

 Tradução do espanhol: “Escutar os mortos com os olhos”. 



32 
 

CAPÍTULO III – O “MODUS DICENDI”: O DIZER NO MANUSCRITO 

 

 3.1 – A crítica genética hoje e o manuscrito  

 Antes de enveredarmos pela análise do modus dicendi freiriano no manuscrito de 

“Pedagogia do Oprimido”, na busca por desvelar essa escritura, entendida como espaço 

onde se instala em estado bruto as marcas do seu dizer singular e dialógico, julgamos 

procedente uma breve incursão sobre a crítica genética que nos oferece respaldo teórico-

analítico para tal intento. 

 Em “Escrever sobre escrever: uma introdução crítica à crítica genética”, 

Cláudia Amigo Pino e Roberto Zular resgatam a história da crítica genética, analisando 

aspectos implicados nessa nova disciplina. Situam o contexto do seu surgimento na 

França, no final dos anos 60 e ressaltam o pioneirismo de Philippe Willemart, professor 

da Universidade de São Paulo, responsável pela introdução da Crítica Genética no 

Brasil em 1985. Inicialmente, o geneticista textual dedicou-se ao estudo dos 

manuscritos e decidiu oferecer o primeiro curso de pós-graduação voltado para a crítica 

genética do qual participaram pesquisadores que trabalhavam nessa área. Registram os 

autores que: 

 

Pouco tempo depois, eles formariam a Associação dos Pesquisadores 

do Manuscrito Literário (APML) e criariam diversos grupos de 

pesquisa de manuscritos em todo Brasil, alguns centrados em acervos 

de escritores (no caso do grupo Mário de Andrade, do Instituto de 

Estudos Brasileiros (IEB), outros em visões teóricas (como o 

Laboratório do Manuscrito Literário, da FFLCH-USP, que parte de 

um diálogo com a psicanálise, e o Centro de Estudos de Crítica 

Genética da PUC, que se sustenta em um diálogo com a semiótica 

pierceana)
56

. 

 

 Por sustentarem o desenvolvimento em expansão gradativa da crítica genética no 

Brasil, tornaram-se referência na área pesquisadores com suportes teóricos, 

metodologias e objetos de estudo diferentes: Telê Ancona Lopez, no IEB, voltado para 

o estudo das relações de criação de Mário de Andrade com a biblioteca por ele 

constituída, examinando sua marginália; Philippe Willemart que vincula a crítica 
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genética à psicanálise lacaniana; Cecília Almeida Salles que associa a crítica genética à 

base semiótica de Charles S. Pierce, expandindo de forma desbravadora a crítica 

genética para outras áreas como cinema, pintura, teatro etc.; Cláudia Amigo Pino e 

Roberto Zular que discutem as bases teóricas e práticas dos geneticistas a partir de 

Michel Foucault, entre outros estudiosos da área. Todos eles aglutinam-se em torno da 

mesma busca – mapear os processos de criação – mas se separam um dos outros 

dependendo do objeto pesquisado. 

 A filologia antecedeu a crítica genética, no que se refere ao trabalho com os 

manuscritos que são vistos de maneiras diferentes pelas duas disciplinas. A filologia os 

vê como referência para a leitura de um texto original, já para a crítica genética eles são 

vistos como 

 

[...] portadores de um movimento, que pode ser considerado o 

processo de criação literária. Para compreender esse movimento, não 

basta descobrir e apresentar variantes para o leitor em uma edição 

crítica, mas encontrar outra estruturação móvel, agora aplicável à 

criação
57

. 

 

 A tarefa do filólogo é, assim, reconstruir o original perdido ou um texto de 

qualquer maneira fidedigno, com base na tradição manuscrita e impressa, direta e 

indireta da obra. Com Philippe Willemart, ardoroso defensor da Crítica Genética, 

consideramos que essas duas disciplinas não são permutáveis e “[...] uma não pode nem 

auxiliar nem depender da outra”
58

. Apesar das diferentes perspectivas com que olham o 

manuscrito e suas rasuras, as duas disciplinas devem estar a serviço da obra editada, 

devem esclarecê-lo, iluminá-lo e aprofundar potenciais sentidos que permaneceram 

ocultos. O fundamental não é identificar a intenção do autor encoberta pela “variante”
59

 

que a rasura expõe, mas detectar, nos movimentos da escritura, a tensão e a fluidez de 

um pensamento em busca da expressão mais adequada. 
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 Neste trabalho investigativo, entende-se por rasura qualquer movimento 

escritural que exponha descontinuidades, que retrate modificações ou adequações do 

texto que possam ser observadas na comparação entre diferentes momentos da 

elaboração de uma obra. 

 A rasura situa-se em um “entre-lugar”, no espaço intervalar entre dois gestos 

singulares: o que atua sobre o espaço da escrita que cancela o dizer anterior e o que 

opera sobre a língua, inaugurando uma voz inédita, abandonando o já dito. 

 Cada rasura tem sua forma e sua função na materialidade do texto, remetendo a 

diferentes tipos de movimentos: substituição, quando um termo ou partes de um texto é 

cancelada para ser substituída por outra que é escrita acima ou ao lado; supressão 

refere-se ao movimento de eliminar uma construção sem substituí-la; acréscimo é a 

inserção de uma construção (palavra, sintagma, frase ou parágrafo) no interior da linha 

sem descartar-se nenhuma outra; e deslocamento, quando uma construção é transferida 

para outro ponto do espaço da escrita. 

 Esses movimentos fazem surgir outra espacialidade no mesmo espaço e outra 

materialidade linguística no mesmo corpo da obra e podem variar muito. As rasuras 

desaparecem na versão editada, mas se mantêm nos manuscritos como registros do 

embate dialógico que o autor trava com sua própria escrita, avaliando-a. Esse diálogo 

com a escritura pode ser motivado por pressões ortográficas, gramaticais, estilísticas, ou 

semânticas que transferem para o centro desse diálogo o sujeito, a língua e o sentido. 

 Sob a forma de rabiscos, grifos, borrões, chaves, flechas ou outras tantas marcas 

registradas nas margens ou acima do foco das rasuras, elas subsistem e continuam a 

produzir efeitos. O que nos remete novamente à metáfora do palimpsesto 
60

 que 

possibilita a leitura do antigo sob o novo e que, mesmo tendo sido silenciado, apagado 

ou deslocado, continua a interferir dialogicamente no manuscrito. 

 Talvez o ato de rasurar, entendido como um diálogo com o texto, faça parte da 

própria essência da escrita, já que não há quem se valha dela que já não tenha passado 

                                                           
60

 O termo palimpsesto (do grego: raspado novamente), como já visto, refere-se aos antigos manuscritos 

em pergaminho, papiro ou couro que eram lavados ou raspados para que novas escrituras pudessem ser a 

eles sobrepostas. Na época clássica e medieval, o custo e a escassez desses suportes da escrita tornaram 

frequentes o seu uso. 



35 
 

pela experiência de rasurar. Elas funcionam como pistas indiciárias do diálogo que o 

autor estabelece com seu texto no processo de elaboração do pensamento. 

 Não se pretende, nesta investigação, buscar a intencionalidade do autor que 

subjaz à rasura, mas tentar entender como e por que motivo o que foi rasurado precisou 

ser silenciado, substituído, deslocado ou acrescentado para manter a lógica do texto. 

 É na esteira dessa reflexão que Philippe Willemart encaminha sua argumentação, 

mostrando que 

 

[...] a rasura não se define simplesmente em um risco que corrige um 

erro de ortografia ou de sintaxe, que melhora o estilo ou elimina uma 

informação; na verdade, embora não negando este tipo de rasura que 

encontramos no manuscrito, bem antes de seu efeito final, que é a 

substituição ou a eliminação, a rasura, qualquer que seja, pára o 

movimento do pensamento e da escritura e abre um mundo ao 

escritor
61

. 

 

 As pesquisas do autor, em oposição aos estudos da tradição filológica que 

sustentam a edição crítica, encaminham-se para o entendimento do processo de criação, 

buscando no prototexto as regularidades que nele aparecem e a lógica que está presente 

nesses múltiplos textos. 

 No cerne de suas inquietações está a discussão sobre a autoria: O que distingue o 

autor do escritor? Quem é o scriptor? Quem é o responsável pelo estilo: o escritor ou o 

autor? Sem negar as diferentes definições de estilo ele próprio responde: “o estilo 

denota a maneira singular de escrever do autor e não do homem-escritor”
62

. 

 No artigo “Intenção do autor, vontade do autor ou lógica do texto”, o 

pesquisador dessacraliza os conceitos de autor e de escritor, restabelece a primazia da 

lógica do texto e os coloca em confronto com a figura do scriptor, utilizando para tal 

uma esclarecedora analogia. 
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Distinguimos o escritor, do scriptor e do autor. O escritor é, por 

exemplo, Honoré de Balzac, filho de X e Y, que estudou em Tour e 

fez direito em Paris, que defendia o poder aristocrático, etc. O scriptor 

é Honoré de Balzac que, se submetendo ao processo escritural, sofreu 

transformações inicialmente não previstas no decorrer da escritura, 

coagido pela linguagem, pelo mundo inventado e pela tradição. O 

autor é a instância que decide não mais rasurar tal parágrafo ou tal 

palavra, que aceita e confirma o texto ‘definitivo’ e assina Honoré de 

Balzac antes de entregá-lo ao editor
63

. 

 

 Nessa relação interdependente das instâncias narrativas, identifica-se o escritor 

como a mente pensante investida de uma função catalisadora e cercado pelas 

circunstâncias da vida que realiza a obra, imprimindo nela sua percepção e experiências 

de forma dependente da vontade do autor. É essa instância que detém a propriedade da 

obra. Por sua vez, o scriptor configura-se como a instância entregue à escritura que, por 

estar coagida pela linguagem e pelo mundo, torna-se instrumento e não sujeito da 

escrita, submetendo-se inteiramente a esse processo. O “scriptor” está inteiramente 

subjugado pelas pressões da linguagem e a “serviço” dela, quando assume um modo de 

escrever ou obedece às normas ortográficas vigentes. Quando se estuda o texto já 

publicado com uma série de trechos articulados em capítulos, que tenham ou não sido 

rasurados, identifica-se o autor aquela instância que imprimiu na obra um estilo, 

solicitando do analista um exame minucioso da lógica semântica, sintática, 

argumentativa ou fônica. É nessa instância que reside a própria coerência do texto. 

 É por essa razão que considerando a articulação estruturante dessas dimensões e 

o fato de que a fonte da obra está na linguagem, na história e na tradição, sendo a vida 

do escritor apenas um dos elementos dessa formação, Willemart aconselha que “[...] 

para evitar essa assimilação do autor ao escritor, quase inevitável talvez seja melhor 

esquecer a vontade do autor e falar em lógica do texto”
64

. 

 Para percorrer esse trajeto do escritor ao autor, Willemart acrescenta duas 

instâncias: o scriptor, que está mais próximo do escritor e de seu inconsciente e o 

narrador, mais próxima do inconsciente do texto, assim delineando esse percurso. 
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No meio do caminho entre o escritor e o autor, o scriptor, 

profundamente ligado ao escritor pela mente pensante, pelas pulsões e 

pelo desejo, o é mais ainda ao autor pela mão que se deixa levar pela 

escritura
65

. 

 

 Dessa forma, considerando-se as propostas do geneticista textual brasileiro para 

a análise das rasuras presentes nos manuscritos que inter-relacionam essas instâncias 

enunciativas, vemos ratificada nossa hipótese de que o ato de rasurar promove 

condições suficientes e necessárias para que se estabeleça um diálogo interno entre o 

agente da rasura com todas essas instâncias enunciativas. Não se trata, assim, de simples 

substituição de uma palavra por outra, mas de inter-relação de diferentes lógicas, que 

podem ser aceitas ou recusadas no texto rasurado. Esse processo é permeado por um 

tenso e intenso diálogo construído por diferentes vozes discursivas que no ato da 

escritura se enfrentam. 

 Em cada rasura do manuscrito essas instâncias se retroalimentam continuamente, 

revelando uma lógica entrelaçada. Nesse espaço, que Willemart denomina “texto 

móvel”, interagem os diferentes operadores da escritura, representados pela figura 

empírica de um escritor que carrega sua história, suas experiências e sua percepção do 

mundo; pela figura de um scriptor condicionado pelas coerções do gênero da 

linguagem que utiliza; pela figura de um narrador enquanto responsável pela 

construção ficcional; e por um autor que, como primeiro leitor de sua obra, aceita e 

valida as alterações realizadas, dando o texto por acabado e concluindo-o até a 

publicação. 

 Assim, Willemart esclarece que a trajetória da rasura não é linear e depende da 

relação que o “texto móvel” estabelece com a “roda das instâncias”. A esse respeito 

esclarece o geneticista:  

 

Não se trata de intencionalidade ou de realidade subjetiva, mas de um 

escritor preso nas malhas da escritura e do vir-a-ser que, a cada 

conclusão da rasura, passa o bastão como numa corrida, para a 

instância do autor e descobre-se não uma intenção primeira, mas porta 

                                                           
65

 WILLEMART, 1999, p. 49. 



38 
 

voz de um desejo desconhecido de uma comunidade que até pode ser 

universal
66

. 

 

 Temos claro, como já dito anteriormente, que o objeto do rigoroso trabalho de 

Willemart e da crítica genética de uma forma geral com o manuscrito volta-se, 

prioritária, mas não exclusivamente, para a criação literária ou artística, entretanto 

acreditamos que suas proposições não se limitem somente a esse campo e que essa área 

de estudo e pesquisa pode atravessar as fronteiras dos gêneros e das artes, contemplando 

toda e qualquer forma de criação, podendo inclusive tornar-se aporte teórico válido para 

analisar o gênero ensaio filosófico de “Pedagogia do Oprimido” que é objeto de nossa 

investigação. 

 Encontramos ressonância no pioneiro e abrangente trabalho de Cecília Almeida 

Salles que defende um conceito de processo criador em sentido amplo, possibilitando 

que os pressupostos da área possam ser utilizados tanto nas artes quanto nas ciências. 

 Já em 1992, a autora antevia para a crítica genética o que hoje se constata 

facilmente: um diálogo entre a crítica genética e os diferentes campos das artes e da 

ciência. 

 

Sabemos ser inevitável a necessidade de ampliar seus limites (da 

Crítica Genética). Certamente, ouviremos falar, em muito pouco 

tempo, sobre estudos de manuscritos em artes plásticas, música, 

teatro, arquitetura... até manuscritos científicos. Isto oferece novas 

perspectivas para pesquisas sobre as especificidades e generalidades 

dos processos criativos artísticos e para a possibilidade de se adentrar 

o interessante campo da pesquisa dedicado à relação ciência/arte – 

agora, sob a ótica genética
67

. 

 

 Suas previsões se confirmaram, abrindo caminho para que se tornasse possível, 

atualmente, transportar os resultados da crítica genética para diferentes áreas do 

conhecimento inclusive para a educação, quando se estuda as primeiras versões dos 

textos autorais infantis. Constata a autora que 
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Como se pode observar, no percurso da literatura para as artes em 

geral, e das artes para a ciência, a crítica genética está chegando ao 

conceito expandido de processo de criação, seja este concretizado na 

arte, na ciência ou na sociedade como um todo
68

. 

 

 Os especialistas da área reconhecem que a tarefa de um geneticista é tornar o 

manuscrito legível, identificando características do seu prototexto
69

. Esse trabalho inclui 

várias etapas: construir e organizar o dossiê integral dos manuscritos disponíveis da 

obra obedecendo a uma finalidade, especificar, datar e classificar o fólio, decifrar e 

transcrever esse dossiê. Trata-se de preparar um material original à luz de um 

instrumental teórico (psicanálise, linguística, análise do discurso ou semiótica 

pierceana) que permita analisar e interpretar o material. Cada investigador direciona sua 

pesquisa de acordo com seus objetivos e a especificidade do objeto com o qual está 

trabalhando. 

Claro está que não temos a pretensão de enquadrar nossa investigação nos 

moldes de uma pesquisa genética com a natureza, características e etapas apontadas 

acima, mas tão somente articular os conceitos relevantes dessa área, em conformidade 

com os objetivos já elencados a que nos propusemos para que possibilitem a análise do 

manuscrito, considerando-se a especificidade de nosso objeto. 

  

 3.2 – O que “dizem” as rasuras em “Pedagogia do Oprimido (o 

manuscrito)” 

 Diante do manuscrito da “magnum opus” de Paulo Freire, que atravessou a 

espessura das dobras do tempo para ressurgir quarenta e cinco anos depois de ter sido 

escrito, o leitor tem a oportunidade de interagir com a obra em seu estado nascente e 

descobrir potenciais sentidos que se ocultaram sob as rasuras por tantos anos. 

 Os movimentos dialéticos das marcas da leitura e da escrita de Paulo Freire 

impressas nessa obra justificam a metáfora que considera esse manuscrito um 
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palimpsesto que torna público o diálogo interno que é travado em busca da expressão 

mais adequada para cobrir seus conceitos. Sobre esses movimentos escriturais dialéticos 

de inscrição e apagamento sucessivos dessas marcas Willemart afirma: 

 

O que está escondido sob a rasura, muito mais do que seu efeito – o 

texto visível – é frequentemente o ponto de partida do scriptor e 

assinala um não dito do texto publicado. Por isso sustentamos que o 

texto publicado é a metonímia do manuscrito
70

. 

 

 A dialogicidade freiriana é tão visceral que se mantém inclusive na relação que 

ele estabelece com sua própria escritura, expondo-se de forma clara no manuscrito e 

revelando um diálogo com o não dito, com a voz que foi abafada pela rasura, mas 

continuou a produzir ressonâncias. Esse diálogo pode ser inspirador de uma nova 

compreensão do texto publicado do qual ele se torna metonimicamente uma parte. 

 A edição fac-similar de 2013 do manuscrito, que está disponível aos 

pesquisadores também na internet, é constituída por 220 fólios escritos à caneta em 

papel sulfite com poucas rasuras. Esse material não se coloca claramente como um 

manuscrito inicial de trabalho, vale dizer, como primeira versão da obra, hipótese que 

aventamos não só pelo número reduzido de rasuras significativas, mas sobretudo 

ancorados pelo contexto histórico reconstituído pelos editores da publicação que 

revelam tratar-se de uma cópia autógrafa da obra que Paulo Freire teria feito para 

presentear o casal de amigos chilenos Jacques Chonchol e Maria Edy. 

 Trata-se de uma cópia recorrigida bastante próxima da versão editada que foi 

utilizada para o cotejo e que posteriormente também foi revista pelo autor na 17ª edição, 

servindo de base para todas as edições posteriores.  

 No entanto, a despeito de ser esta uma possível versão mais adiantada da obra 

que foi copiada e corrigida por Paulo Freire, podemos observar marcas autorais de 

reescrita bastante significativas que se manifestam na forma das aproximadamente 195 

rasuras relevantes observadas, que revelam o predomínio do movimento escritural de 

acréscimo, seguido pelos movimentos de substituição, supressão e deslocamento. Essa 

constatação aponta para a existência de um “scriptor”, ainda insatisfeito, que dialoga 
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com sua escritura preocupado com o “mot juste” para sua obra, mesmo em se tratando 

de um movimento escritural de cópia. 

 Ao lado dessas rasuras autorais, curiosamente também podem ser observadas ao 

longo do manuscrito as seguintes marcas: / (às páginas 66, 83, 91, 101) e X (às páginas 

72, 107, 113, 183, 189, 194, 214). São traços encravados no tempo histórico da escrita 

da obra que talvez possam indicar o tempo do agente interno que está copiando a obra e 

utiliza tais marcas como indícios para lembrá-lo de alguma potencial alteração a ser 

feita no texto. 

 Também é interessante observar a numeração dos fólios, empreendida pelo 

próprio autor no centro superior da página. A numeração não é sequencial. Cada 

capítulo mantém sua numeração própria. Esse aspecto é justificado por Paulo Freire 

que, em “Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido”, revela 

que os quatro capítulos do manuscrito foram escritos em tempos diferentes: os três 

primeiros capítulos começaram a ser escritos em julho de 1967 e quando julgava ter 

concluído a obra ao relê-los, dois meses depois, descobriu que o texto estava inacabado 

e terminou o quarto capítulo. Relembra o autor que  

 

Terminada finalmente a redação do quarto capítulo, revistos e 

retocados os três primeiros, entreguei o texto todo a uma datilógrafa 

para que batesse à máquina. Em seguida fiz várias cópias, que 

distribuí entre amigos chilenos e entre alguns companheiros de exílio 

e amigos brasileiros
71

. 

 

 Esse processo de numeração específica dos fólios por capítulos reforça a relação 

de “inacabamento” das obras de Paulo Freire para as quais ele sempre retorna, sob uma 

perspectiva de movência permanente de sentidos, mostrando-se sempre ao leitor como 

uma obra aberta que pode ser recorrentemente ressignificada. 

 Os movimentos escriturais que as rasuras expõem autorizam-nos a considerar o 

manuscrito sob a perspectiva do binômio (re) escrita-cópia versus (re) escrita-leitura, 

perspectiva essa que instala o scriptor em um entre-lugar que o faz oscilar entre o 
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scriptor que se coloca na condição de escritor e no que se aloja na condição de leitor
72

, 

daí a intensidade com que se revela a dialogicidade freiriana também na relação com a 

sua própria escritura. 

 É mais uma vez o rigor praxiológico que direciona o seu trabalho de (re) escrita 

e de leitura, aproximando sua preocupação com a exatidão da linguagem que utiliza à 

coerência argumentativa que emprega para ressignificar a realidade. Também pelas 

rasuras torna-se possível antever o princípio da dialogicidade operando e evidenciando 

que ele não está presente somente em sua práxis política, ética e pedagógica, mas 

também instala-se em sua prática lecto-escritural. Seu processo de escrita envolve um 

constante “diálogo interior” em que reiteradamente ocorre um embate entre todas essas 

instâncias enunciativas, em um espaço escritural em que se sobrepõem diferentes 

camadas de temporalidades da escrita. Marcas dialogais conduzidas por mãos 

encarnadas que fazem e refazem sua obra em um movimento dialético de escrita e 

apagamento tal qual ocorria com a antiga escrita palimpséstica. Traços ocultos 

escavados nas rasuras pelo trabalho do tempo! 

 Assim, considerando-se os movimentos escriturais encontrados no manuscrito 

que apontam para uma (re) escrita, cópia e leitura de onde emergem as rasuras, observa-

se um minucioso trabalho artesanal com a linguagem que caracteriza o estilo freiriano e 

revela o diálogo interno em tensão que ele estabeleceu com a sua obra. Tornar-se-ia 

repetitivo e desnecessário pretendermos analisar todas as rasuras encontradas no 

material, considerados os objetivos e dimensões do nosso trabalho investigativo, por 

essa razão elegemos os exemplos que consideramos os mais significativos tanto para os 

nossos propósitos, quanto como forma de contribuir para uma melhor compreensão do 

pensamento e da práxis de Paulo Freire. 
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Exemplo 01 – Acréscimo 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.21, fólio 7. 

 

 Nesse fragmento que conclui “Primeiras Palavras”, encontram-se três indícios 

relevantes que, apesar de não se manifestarem como rasuras, atestam o caráter 

provisório do manuscrito e a sua dialogicidade inerente. 

 O primeiro refere-se ao espaço lacunar que é reservado para os agradecimentos 

que em versões editadas posteriores é preenchido por “todos quantos leram os originais 

deste ensaio”. Sabe-se oficialmente que José Luis Fiori, o prefaciador da obra, e 

Marcela Gajardo, amiga chilena com quem Freire trabalhava, estão entre os 

interlocutores que debateram o ensaio com o autor. Infere-se, entretanto, que outros 

tantos devem ter contribuído, com a discussão do texto, já que o próprio educador 

pernambucano confessa em “Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia 

do oprimido” ter sido a dialogicidade a base da redação de “Pedagogia do Oprimido”, 

seu “tempo de oralidade”. A esse respeito, como já citado anteriormente, observa o 

autor: “[...] ao hábito de escrever os textos juntei o hábito de discuti-los”
73

. Discutir 
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suas ideias antes de escrevê-las foi uma forma que ele encontrou para “recriá-las”, para 

“repartejá-las”. Assim sendo, não haveria como nomear tantos interlocutores críticos 

que contribuíram com a construção da obra sem ser traído pela memória. Tais fatos 

justificam o genérico agradecimento. 

 Os outros dois indícios referem-se à ancoragem espaço-temporal “Santiago, 

Inverno de 67”, que em versões editadas posteriores é substituída por “Outono de 68” 

(talvez referindo-se ao tempo de conclusão do quarto capítulo) e a assinatura do autor. 

 Entendemos a assinatura como um signo de caráter híbrido, pertencente tanto à 

dimensão do modus dicendi indicando um nome próprio que assume a responsabilidade 

pelo seu “dizer”, quanto à dimensão do modus faciendi, considerando-se a força 

ilocucionária do ato de linguagem que representa a assinatura. Trata-se de um gesto 

auto-reflexivo de um sujeito encarnado que remete ao tempo-espaço da enunciação, 

comprovando sua presença, confirmando suas convicções, validando seus atos de escrita 

e assumindo a responsabilidade sobre eles. 

 Exemplo 2 – Acréscimo 

 As rasuras por acréscimo, como as que exemplificaremos a seguir, são as mais 

recorrentes no manuscrito e apresentam-se sob diversas formas e com diferentes 

funções e efeitos. Elas ocorrem sempre que uma dada construção é inserida na linha do 

fólio sem que se descarte nenhuma outra, utilizando-se sempre a mesma marca de 

inserção (V). 

 Boa parte desses acréscimos ocorrem pela adição de elementos (substantivos, 

adjetivos, verbos, advérbios ou conectivos) com a função de efetuar ajustes da escrita de 

um scriptor que ao ler para copiar pretende restabelecer o sentido de um fragmento 

textual que de alguma forma ficou comprometido. 

 Ao lado desses movimentos escriturais, encontram-se outros com funções e 

efeitos mais significativos que especificam ou ampliam os conceitos que estão sendo 

expostos como pode ser observado no exemplo a seguir: 
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Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.155, fólio 13. 

 

Observa-se que não se trata do simples acréscimo do adjetivo “revolucionário” 

para caracterizar o humanismo científico e a inserção da contração “dos”, mas de um 

diálogo de “confronto de sentidos”
74

 que ocorre no momento em que o “scriptor” Paulo 

Freire instala-se como primeiro leitor. Nesse momento, estanca-se o pensamento, 

confrontam-se os sentidos o que resulta em um retorno ao texto para sua reformulação. 

Ele transfere o termo de uma lógica (domínios semântico e argumentativo) para outra. 

Não se trata, assim, de se entender o diálogo tão somente como uma metáfora, 

mas como uma reação da palavra à sua palavra anterior que carrega tensões entre 

campos de diferentes valores. A rasura pelo acréscimo do qualificador “revolucionário” 

expande o sentido do substantivo ao qual se refere, ampliando a compreensão do 

conceito do que é um humanismo científico, mas que é também revolucionário. 

A rasura pelo acréscimo de “dos”, pela alteração de “no” para “num” e o 

acréscimo também da marca de plural (-s) em “mito” revela-se como um caso de 

polifonia
75

 que ilustra a dialogicidade freiriana pelo uso da pressuposição que traz para 

o interior do enunciado a ideia de que a ideologia opressora tem outros mitos além 

daquele que está sendo referido no texto. 
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Exemplo 3 – Acréscimo 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.45, fólio 23. 

 

 Também esse fragmento exemplifica o movimento escritural de ampliação de 

um conceito, revelando pela inserção do item lexical “cria” que o opressor não é 

responsável apenas pela manutenção do estado de opressão, mas também se revela 

como seu agente criador. Diálogo que se revela mais como um movimento de ajuste 

conceitual para torná-lo mais preciso do que como simples preocupação de apurar o 

estilo. 

 Exemplo 4 – Acréscimo 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.73, fólio 9. 

 

 Este movimento de acréscimo do item lexical “superposição”, classificada por 

Dominique Maingueneau
76

 como anáfora lexical fiel, pois retoma o mesmo substantivo 
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enunciado no parágrafo anterior, impõe sub-repticiamente uma avaliação negativa do 

scriptor sobre a educação bancária que, ao invés de se valer da “intercomunicação”, 

utiliza-se da “sobreposição” de vozes que se situa como prática de dominação. Esse 

acréscimo, assim, cumpre a função de retomada de um conceito para aclarar o seu 

sentido e para dar força expressiva e consistência conceitual à ideia que está sendo 

desenvolvida. 

 Exemplo 5 – Acréscimo 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.89, fólio 2. 

 

 Para elucidar o princípio da dialogicidade como exigência existencial com poder 

de transformar o mundo, observa-se o acréscimo do qualificativo “humanizado” que 

amplia o sentido de “transformado”, mostrando que só o diálogo verdadeiro, que é 

simultaneamente reflexão e ação, possibilita a humanização. Não se trata apenas da 

adição de mais um qualificativo associado ao referente “mundo”, mas de um importante 

elemento da arquitetura conceitual do próprio princípio da dialogicidade que 

recategoriza o sentido de como ocorre esse processo de humanização. 

 Assim, multiplicam-se ao longo do manuscrito exemplos de rasuras por 

acréscimo que, por vezes, indicam simples inserções de itens que foram omitidos no 

fluxo do ato de copiar o texto e que são realocados. Ao lado desses casos, observa-se 

também a ocorrência de outros que, como visto acima, implicam ampliações conceituais 

significativas com diferentes funções como: movimentos escriturais por ampliação de 

circunstâncias (Exemplo 1) ou transformações de definições na busca por maior 

precisão na exploração conceitual (Exemplos 2, 3, 4 e 5). 
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 Exemplo 6 – Eliminação (Supressão) 

 Também são recorrentes as rasuras por eliminação de construções que não são 

substituídas. Esses movimentos escriturais redutores refletem uma prática de reescrita 

dialógica que se apoia em sua prática de leitura. 

 Muitos exemplos desse movimento de supressão encontram-se disseminados ao 

longo do manuscrito, sendo a ocorrência mais intrigante a excisão
77

 do diagrama abaixo 

que é suprimido das versões editadas. 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.157, fólio 15. 

 

 Como já comentado anteriormente, José Eustáquio Romão, historiador e uma 

das figuras de grande destaque que se dedica ao estudo da obra freiriana, em entrevista à 

jornalista Camila Costa da BBC Brasil, em julho de 2015, apresenta uma das hipóteses 

que explicaria a eliminação desse diagrama: 

                                                           
77

 Remetemos ao texto de Genette que utiliza o conceito de excisão para indicar o ato de eliminar 

fragmentos textuais inteiros, esquemas gráficos ou citações. In: GENETTE, G. (1982) Palimpsestos: a 

literatura de segunda mão. Tradução de Luciene Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Belo 

Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006. (Livros Viva Voz). Disponível para consulta em: 

http://issuu.com/labed/docs/palimpsestoslivro-site. Data de acesso: 01/11/2016. 

http://issuu.com/labed/docs/palimpsestoslivro-site
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A parte do livro em que Paulo Freire fala sobre a ‘teoria da ação 

revolucionária’ não existe em nenhuma edição em nenhuma parte do 

mundo. O que nos faz supor que os (editores) americanos tiraram 

diversas partes [...] Eles tiraram coisas que acharam um pouco mais 

perigosas para a ideologia liberal norte-americana. Não fazem por 

mal, mas por princípio ideológico. É uma teoria de esquerda mesmo, 

diz que o sujeito da história não são as lideranças, é o coletivo das 

massas oprimidas. Americano não vai admitir isso, nem os 

Democratas
78

.  

 

 Diante dessa hipótese de eliminação do diagrama por razões ideológicas, 

atribuídas à ação dos editores americanos que, em 1970, foram os responsáveis pela 

primeira versão editada de “Pedagogia do Oprimido”, que deu origem às publicações 

posteriores, fica-nos a instigante questão: Por que teriam os editores americanos 

eliminado apenas o diagrama se, como é possível observar a seguir, a nota que o 

acompanha reproduz literalmente o que o diagrama expõe e sintetiza suas principais 

ideias de forma acentuadamente mais explícita? 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.157, fólio 15. 

                                                           
78

 COSTA, 2015. 
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 Como se vê, o diagrama eliminado promove a representação visual estruturada e 

simplificada do fragmento acima que explica as características da teoria da ação 

revolucionária em confronto com a teoria da ação opressora, constituindo-se um 

desdobramento da nota. Diante dessa constatação, é possível também levantar-se uma 

outra hipótese: a supressão do referido diagrama poderia ter sido efeito de uma 

autoexcisão, isto é, poderia ter como agente o próprio scriptor por julgá-lo repetitivo, 

redundante? Entendemos que mesmo que o autor tenha consentido nesse “efeito de 

apara”
79

, essa eliminação interfere nas condições de recepção da obra, afetando a 

estrutura do texto como um todo, pois modifica sua textualidade
80

. 

 Como já dito anteriormente, o próprio Paulo Freire declara em “Pedagogia da 

Esperança” que a edição publicada no Brasil teve como fonte o material datilografado 

que ele teria enviado em 1971 a Fernando Gasparian
81

, editor da Paz e Terra. Assim, se 

o manuscrito já havia sido datilografado antes de o educador pernambucano sair do 

Chile e presentear o casal Chonchol com uma cópia manuscrita dele, talvez seja 

possível levantar-se a hipótese de que os cortes encontrados no manuscrito tenham sido 

efeitos de autotextualidade, isto é, da concisão estilística do próprio scriptor que o levou 

à reescrita do texto com novos recursos. Assim, compartilhamos com nosso leitor a 

dúvida: Supressão dos editores americanos? Eliminação do editor brasileiro dadas as 

condições políticas do Brasil, em 1975, quando saiu a 1ª edição em língua portuguesa? 

Autoexcisão do próprio scriptor Paulo Freire motivado por uma concisão estilística? 

Como se vê, é a palavra no manuscrito e até a ausência dela, iluminando o ato da 

escritura, tornando-o translúcido para que a história possa ser refletida. 

 Inúmeras outras ocorrências de rasuras por eliminação de palavras, expressões, 

fragmentos e até de notas podem ser observados no manuscrito, como as que pontuamos 

a seguir:  

                                                           
79

 GENETTE, 2006, p. 80. 
80

 Lucien Dällenbach (1976) designa esse movimento de “dialogismo endógeno” ou “autotextualidade”, 

para referir-se a uma forma de intertextualidade interna que desvela uma relação do texto consigo mesmo. 

Talvez essa “autoexcisão” tenha obedecido ao princípio da economia da língua. Para não se repetir 

dizendo “l’autre du même” e interromper a linearidade da leitura e da escritura, talvez Freire tenha optado 

por excluir o diagrama que repetia o conteúdo da nota por uma lógica associativa visual. Mantém-se, 

assim, a marca da dialogicidade freiriana que torna “Pedagogia do Oprimido” (o manuscrito) uma obra 

aberta ao inacabamento e cujo sentido é sempre passível de ser interrogado. 
81

 FREIRE, 2011, p. 87. 
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 Exemplo 7 – Eliminação (Supressão) 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.29, fólio 7. 

 

 Exemplo 8 – Eliminação (Supressão) 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.82, fólio 18. 

 

Exemplo 9 – Eliminação (Supressão) 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.94, fólio 7. 
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Exemplo 10 – Eliminação (Supressão) 

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.118, fólio 31. 

 

Exemplo 11 – Eliminação (Supressão) 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.111, fólio 24. 

 

É possível observar-se nos exemplos selecionados acima que essas operações de 

eliminação, resultantes dos movimentos de (re) escrita, cópia e leitura, mais uma vez 

indicam o diálogo de um “scriptor” com as outras instâncias enunciativas do 

manuscrito, levando-o a copiar, recopiar, ler, refazer e cortar o que julga ser necessário 

para a expressão fiel do seu pensamento. 
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Esse diálogo evidencia a preocupação com o rigor da linguagem na construção 

da sua arquitetura conceitual, na busca pela designação apropriada para registrar com 

exatidão as ideias trabalhadas. É o princípio da dialogicidade que se alicerça nessa 

relação com a linguagem. Por essa razão, o “scriptor” elimina palavras, expressões, 

fragmentos, notas e outros tópicos textuais, fazendo ajustes gramaticais e conceituais 

em favor da busca pela harmonia, pela concisão, pela medida justa, pela clareza e, 

sobretudo pela manutenção da coerência conceitual e textual. Em nome dessa coerência, 

são eliminadas as expressões redundantes consideradas desnecessárias (exemplos 7 e 

10), a auto-referência bibliográfica (exemplo 11) e elementos textuais que enfraquecem 

as ideias expostas em favor de ajustes gramaticais ou conceituais (exemplos 8 e 9). 

Dessa forma, assim como as rasuras por acréscimo, as rasuras por eliminação 

revelam um atento trabalho de escritura vigilante à exatidão expressiva, demonstrando 

um verdadeiro exercício de artesanato conceitual e estilístico. 

Em meio a esses dois tipos de rasuras, são também muito recorrentes as rasuras 

por substituição que são realizadas, quando uma palavra, frase ou outro tipo de 

construção é riscada e substituída por outra, de forma sobrescrita ou logo depois, como 

pode ser observado nos exemplos a seguir: 

 

Exemplo 12 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.VI, fólio 20. 
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Exemplo 13 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.32, fólio 10. 

 

Exemplo 14 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.50, fólio 28. 

Exemplo 15 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.50, fólio 28. 
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Exemplo 16 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.60, fólio 38. 

 

Exemplo 17 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.65, fólio 1. 

 

Exemplo 18 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.104, fólio 17. 
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Exemplo 19 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.127, fólio 39. 

 

Exemplo 20 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.131, fólio 43. 

Exemplo 21 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.165, fólio 24. 
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Exemplo 22 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.181, fólio 40. 

 

 Exemplo 23 – Substituição 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.210, fólio 69. 

 

Esses movimentos escriturais de substituição permitem entrever-se um 

“scriptor” que retrabalha seu texto minuciosamente, permutando itens lexicais ou 

construções não apenas guiado por preocupações estilísticas, ou para manutenção da 

coesão, da coerência ou da clareza do texto, mas impelido sobretudo pela busca de 

precisão e de ajuste de seu aparato conceitual. 

Nos exemplos 14, 16, 17, 18 e 19 as substituições de ordem morfológica de 

“adesão” por “passagem”; “considerações” por “pontos”; “por serem narrados” 

substituído “por isto mesmo”; e “buraco” por “oco”; “incide” por “recai” parecem ter 

sido motivados por critérios estilísticos. Já os exemplos 15 e 20 em que “Não lutam” é 

permutado por “dificilmente lutam” e “não significativas” é substituído por “pouco 

significativas”, para além da predileção estilística, revelam a atitude do scriptor perante 
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o texto que rasura, configurando-se como um operador modal que se afasta da negação 

plena com “ares” de verdade absoluta e no escopo da quantificação relativiza o que está 

sendo negado. 

Entre as rasuras por subtituição que apresentam implicações conceituais 

encontram-se os exemplos 12, 13, 21, 22 e 23. Na ocorrência 12, que promove a 

substituição de “sectário” por “homem de esquerda que se sectariza”, observa-se que 

este torneio sintático parece opor o que seria uma condição permanente a uma condição 

circunstancial restritiva, especificando a posição ideológica do sectário. Embora ambos 

sejam considerados reacionários, eles ou não percebem a dinâmica da realidade ou a 

percebem de maneira equivocada. 

Também no exemplo 13, a troca de “atores” por “autores” encontra uma 

justificativa, considerando-se que ela ocorre em um fragmento construído basicamente 

sobre um paralelismo rítmico ligado pelo operador de disjunção “ou”, para exemplificar 

o dualismo que se instala no interior do oprimido que aloja também o opressor. O 

confronto é instaurado pela duplicidade que os leva a serem eles mesmos ou serem 

duplos, portanto a opção lexical por “autores” amplia a compreensão dos oprimidos 

como agentes construtores e não como meros “atores” ou “espectadores” da própria 

história. 

Desses exemplos elencados, o mais interessante talvez seja a ocorrência 23 em 

que ação “revolucionária” é substituída por “dialógica”. O diálogo é reafirmado, nesse 

contexto, como essência da ação revolucionária e como condição fundamental para a 

humanização que não pode prescindir da comunhão entre os homens. 

Mais do que simples permuta entre itens lexicais essa rasura permite que se 

perceba uma atitude proposicional do “scriptor” que reitera e exemplifica o princípio da 

dialogicidade freiriana, ampliando o significado desse conceito
82

. 

Os movimentos escriturais menos frequentes são as rasuras por deslocamento. 

Talvez pela natureza do manuscrito, de (re) escrita – cópia – leitura, que o configura 

como uma versão textual mais definitiva, reduzindo as tensões que poderiam provocar 

                                                           
82

 Essas substituições lexicais não são de natureza puramente individual. São facetas de aspectos sociais e 

culturais mais amplos, pois revelam perspectivas diferentes sobre os domínios da experiência que 

resultam em formas distintas de expressar essas experiências. 
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alterações mais profundas pelo deslocamento de fragmentos textuais. Embora em menor 

número esse tipo de rasura também pode ser encontrado no manuscrito. 

 

Exemplo 24 – Deslocamento 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.48, fólio 26. 

 

 No exemplo acima, percebendo que o fluxo do pensamento mudaria de enfoque, 

o “scriptor” desloca “não podem” para introduzir um novo tópico frasal no parágrafo 

seguinte, que fundamenta a proposição anterior. Transita-se pelo mesmo grupo de ideias 

ancoradas na oposição TER x SER, sendo que o novo parágrafo é desenvolvido pela 

explicação detalhada da diferença de percepção do que é “ter” e “ser” para opressores e 

oprimidos. 

 Considerando-se que não existem escolhas neutras, as reiterações, o paralelismo 

sintático e o recurso gráfico dos grifos (que se transforma em itálico nas versões 

editadas) são dignos de nota, já que são frequentes e estão diluídos por todo manuscrito, 

carregando uma significativa carga argumentativa. Em particular neste exemplo, o 

“scriptor” recorre a esses recursos retóricos para realçar a oposição entre ter e ser para 

opressores e oprimidos, organizando as informações e facilitando a compreensão leitora. 

Essas proposições são coerentemente explicitadas em outro exemplo de deslocamento 

apresentado a seguir: 
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Exemplo 25 – Deslocamento 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.85, fólio 21. 

 

 Nesta ocorrência, o verbo “ser” é deslocado para uma posição anterior ao 

advérbio atitudinal “autenticamente”, formando a perífrase verbal “pode ser” que 

compõe o tópico frasal introdutor do parágrafo “Ninguém pode ser, autenticamente, 

proibindo que os outros sejam”. Esse deslocamento, além de garantir maior 

assertividade à expressão, também mantém o paralelismo sintático que auxilia na 

caracterização do conceito de “ser mais”, enquanto vocação histórica de humanização 

do homem em confronto com o “ter mais”. Oscilando entre o leitor e o escritor o que se 

vê são os indícios de um “scriptor” em ação que lê, risca, desloca, refaz e grifa o texto, 

mostrando muito mais do que está dizendo. Percebendo a radical coerência que se 

entrevê ao longo de “Pedagogia do Oprimido”, o leitor do manuscrito pode ir 

gradativamente aproximando-se do “ethos” de um enunciador encarnado, situado para 

além do texto e que se mostra congruente, coeso, lógico, racional e dialético, atribuindo 

autoridade ao que é dito. 

 Assim, entre as inúmeras ocorrências de rasuras resultantes de operações de 

acréscimo, supressão, substituição e de deslocamento presentes no manuscrito, é 

possível constatar-se, de modo genérico, a presença equiparada de dois tipos de 

movimentos escriturais recorrentes: as rasuras oriundas da (re) escrita no fluxo contínuo 

da cópia, levando o “scriptor” a riscar, eliminar ou a rasurar para fazer ajustes 
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gramaticais que poderiam ser qualificados como “puramente quantitativos”
83

, por 

serem formais e não incidirem diretamente sobre o conteúdo que veiculam; ao lado das 

rasuras provenientes da (re)escrita empreendida pelo “scriptor” durante a leitura, que 

denominamos qualitativas por alterarem ou intensificarem o conteúdo significativo das 

mensagens, em nome da clareza, da concisão ou da coerência textual-conceitual e da 

dialogicidade estruturante de seu pensamento. 

 Não sendo de nosso interesse classificar tipologicamente todos esses 

movimentos nem proceder à análise exaustiva de todas as rasuras presentes no 

manuscrito, valemo-nos dos exemplos explorados de forma ampla, neste capítulo, para 

validar nossa hipótese de que o princípio da dialogicidade freiriana sustenta-se 

coerentemente também na relação que é estabelecida com sua própria escritura. 

 A leitura do manuscrito, por configurar-se como passaporte para outros tempos-

espaços discursivos, autoriza o leitor a testemunhar o diálogo que se estabelece entre o 

pensável e o dizível nessa versão de “Pedagogia do Oprimido”. Instaura-se, em 

consequência disso, um pacto de leitura diferente que põe em jogo uma nova 

compreensão sensível da obra. 

 Além das rasuras, outros aspectos das condições de produção do manuscrito 

contribuem para a instauração desse novo pacto de leitura e alteram as condições de 

recepção da obra como: os gestos gráficos que revelam a espessura fina da letra de 

Freire sobre o papel (imagina-se) envelhecido; a sua assinatura, as singularidades e o 

peso histórico do seu estilo pessoal caligráfico; as normas ortográficas da década de 60; 

as idiossincrasias caligráficas que assinalam sua identidade e insinuam 

metonimicamente a mão encarnada de um “escritor” que é conduzida pela do “scriptor”; 

além de todas as operações promovidas pelas diferentes rasuras que revelam os 

movimentos dialógicos do seu pensamento integrados à escritura. Todos esses 

elementos mobilizam o leitor, inserindo-o em outro tempo-espaço discursivo, capaz de 

despertar nostalgicamente memórias, de fazê-lo revisitar a história, de alterar sua 

disposição para a leitura e, principalmente, de provocar maior adesão ao conteúdo que é 

veiculado pela obra. 

 Concluindo, estamos diante de um manuscrito que não é o inicial da criação da 

obra, o que impossibilita uma análise do percurso criativo de sua gênese, mas que, 
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mesmo assim, ainda é trabalhado por um “scriptor” que o lê, corrige, copia e reescreve. 

Esse movimento palimpséstico cria um espaço heterogêneo em que se sobrepõem 

diferentes camadas de escrita, possibilitando a convivência e o diálogo entre diferentes 

tempos de criação. 

 Embora se trate de um ensaio filosófico e não de uma obra com intencionalidade 

artístico-literária, foco da crítica genética, é possível encontrar-se nessa versão rastros 

do seu processo de criação conceitual como os que foram apresentados neste item. 

 

 3.3 – Do manuscrito de Paulo Freire ao manuscrito literário de Marco 

Lucchesi 

 Após rastrearmos as vozes das diferentes instâncias enunciativas que se 

manifestam no “modus dicendi” dialógico do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, 

enquanto obra filosófica pertencente ao gênero ensaístico que passou por movimentos 

de re (escrita) – cópia e leitura, ficou-nos a desafiante questão: Quais seriam as marcas 

do gesto criador no manuscrito de uma obra literária em “statu nascendi”? Como se 

manifestaria a dialogicidade interna, tão presente em Freire, em uma obra 

intencionalmente inventiva? 

 Não resistimos ao apelo dessa instigação quando, no curso deste trabalho 

investigativo, por intervenção de nossa orientadora, Ana Maria Haddad Baptista, 

tivemos acesso aos “documentos de processo” da criação da obra “Catálogo da 

Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão”, publicado em 2017 

pelo mais jovem imortal eleito pela Academia Brasileira de Letras e seu atual 

presidente. 

 Diferentemente do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” que se tornou 

público em 2013, sabe-se não ser fácil o acesso a manuscritos ou a toda sorte de 

“documentos de processo” de autores vivos que mantêm o status de documentos 

privados, sobretudo quando se trata de um escritor do quilate de Marco Lucchesi. Deve-

se muito à mediação de Ana Maria Haddad Baptista e ao desprendimento do premiado 

escritor, poeta, romancista, tradutor, editor, crítico literário, jornalista, professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e intelectual voltado para projetos editoriais e 

culturais inovadores que, estabelecendo uma estreita relação de confiança com a 
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pesquisadora, abriram a possibilidade para que as reflexões realizadas neste item 

pudessem ser concretizadas. 

 Trata-se de um intelectual extremamente produtivo que transita pelas mais 

variadas áreas: literatura, filosofia, matemática, teologia e artes em geral. Inventivo e 

marcado por uma atitude criativa transdisciplinar, ele ultrapassa as barreiras 

geográficas, graças ao conhecimento de mais de vinte idiomas e pela urgência de ler o 

mundo que o caracteriza. Traduziu obras de Umberto Eco, Guillevic, Primo Levi, Rumi, 

Hölderlin, Francisco Quevedo e Juan de La Cruz entre outros. 

 Dentre o extenso conjunto de suas obras, destacamos os seguintes exemplos 

mais recentes: “Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino 

Frisão”. Rio de Janeiro: Babur, 2017 [Obra que será o foco de nossa reflexão]; 

“Carteiro Imaterial” [Ensaios]. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016; “Hinos 

matemáticos” [Poesia]. Rio de Janeiro: Dragão, 2015; “Rudimentos da língua laputar 

(proposta patafísica)”. Rio de Janeiro: Dragão, 2015 [Língua artificial]; “Clio” [Poesia]. 

São Paulo: Editora Globo, 2014; “O bibliotecário do Imperador” [Romance]. São 

Paulo: Editora Globo, 2013; “Nove Cartas sobre a Divina Comédia” [Ensaio]. Rio de 

Janeiro: Biblioteca Nacional/Casa da Palavra, 2013, entre inúmeras outras obras. Seus 

livros já foram traduzidos para o romeno, italiano, árabe, francês, inglês, alemão, 

espanhol, persa, russo, turco, sueco, híndi, húngaro, urdu e latim, o que já sinaliza a 

universalidade de sua proposta estética e de sua vocação ontológica para promover a 

cultura do diálogo ou, no dizer do próprio Lucchesi, “[...] de reportar o princípio 

dialógico para dentro do próprio diálogo como queria, de forma reiterada, Martin 

Buber”
84

. 

 No artigo “O diálogo interdisciplinar na poética de Marco Lucchesi ou a estética 

do labirinto”
85

, a pesquisadora Ana Maria Haddad Baptista empreende uma sagaz 

análise do conjunto de obras do escritor, considerado por ela como um artífice da 

“estética do labirinto”, pois em todas elas transita sempre por espaços inventivos 

marcados pelo onírico e pela indeterminação, além de se valer 
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De uma pluralidade onde o conceito de gênero e interdisciplinaridade 

uma vez mais deveriam ser repensados seriamente. Ensaios, poemas, 

romances, traduções e projetos experimentais. [...] Labiríntico, o 

percurso poético de Lucchesi não se perfaz em linhas de sucessões, 

mas por cintilações desestabilizadoras. Não há uma direção a seguir. 

Estética do Labirinto. (Onde é o começo? É alguém ou alguma coisa 

que começa?) Desdobra-se sob o fascínio do surpreendente. E quando 

o leitor pensa que encontrou a saída é mobilizado por ressonâncias. 

Isto é, o anterior e o posterior, o inacabamento e o incomeço que 

pertencem por essência à ressonância
86

. 

 

 Para a autora, constituem traços autorais do escritor: a consciência do 

inacabamento de sua obra; a solidão essencial do escritor de onde advém a 

universalidade da voz de um eu poético “que deve reconhecer-se fora de si mesmo”; o 

experimentalismo que o leva a um exercício labiríntico de reflexão poética e, sobretudo 

acrescentaríamos nós, a um dialogismo impregnante que coloca em situação de diálogo 

culturas, livros, bibliotecas, temporalidades e espacialidades, diversas áreas do 

conhecimento, línguas, gêneros e suas próprias obras, a exemplo da dialogicidade 

freiriana. 

 Essa “busca radial” pelo conhecimento que o remete a um permanente diálogo 

inter e transdisciplinar é justificado pelo próprio escritor: 

 

O céu que cobre nossa vida e como um sonho se dilata, sob o qual se 

acionam os mecanismos da História, na complexa tessitura temporal. 

Estudo a sua epistemologia com intensidade, esfinge, pedra e 

hieróglifo. [...] Assinalo, em poucas palavras que o desenho do saber 

radial deita raízes no estudo da poética em que cada saber se 

constitui
87

. (grifo nosso) 

 

 Talvez aí esteja a explicação para a metáfora do labirinto (ou seria preferível, 

“segundo alguém já disse laborintus?”) usada para caracterizar sua obra, que tal qual a 

esfinge não se cansa de repetir para o leitor: “Decifra-me ou te devoro”. Labirinto esse 

constituído com a dinâmica das vozes que com maestria ele sabe orquestrar. 

 Na obra “Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino 

Frisão”, publicado em 2017 por uma misteriosa e fictícia editora – BALUR – e 
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compilado pelo Doutor Lúcio Marchesi (pseudônimo de Marco Lucchesi), seu duplo 

desdobrado, já se reforça o caráter enigmático da obra. Movimentam-se várias 

instâncias enunciativas que se retroalimentam, a saber: a figura do “escritor” Marco 

Lucchesi que, mobilizando suas experiências e percepções, efetiva a prática da escrita; 

camada essa que é subsumida pela instância do “scriptor” – Lúcio Marchesi responsável 

pelo jogo com a linguagem e que “compila judiciosamente” o catálogo; passando pela 

instância do “narrador” que assume a 1ª pessoa enquanto construtor ficcional ou sujeito 

poético que responde pelas situações construídas imaginariamente pelo tempo-espaço 

ficcional; e por fim, o “autor” que dá por encerrada a obra admitindo seus resultados e a 

entrega para publicação. 

 A obra apresenta-se como verdadeiro labirinto ficcional a ser percorrido pelo 

leitor, recusando-se a ser capturada por qualquer classificação canônica de gênero, 

autodenominando-se “catálogo” da Biblioteca do Marquês Umbelino Frisão. 

 A fina ironia que percorre toda obra, reveladora da tendência ao enigma, ao 

jogo, à charada pode ser antevista já a partir da sua capa 

Fonte: LUCCHESI, M. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão. 

Rio de Janeiro: Balur, 2017, capa da obra publicada. 

 

 Como se vê, não se trata propriamente de um título, mas já oferece ao leitor 

pistas sobre o gênero “Catálogo”, sobre o personagem principal “Umbelino Frisão”, 
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devida e ironicamente caracterizado, e sobre a instância que “judiciosamente” compilou 

o catálogo – Lúcio Marchesi – anagrama de Marco Lucchesi. O estilo erudito auxilia a 

construção de sua estética labiríntica que destrói as margens que erguem fronteiras entre 

o real e o imaginário. Convivem nesse seu labirinto mundos simultâneos que entrelaçam 

o real e o ficcional. Aliás, é próprio da imaginação sensível de bons escritores reinventar 

a arte e a vida, inserindo no mesmo espaço-temporal criativo a percepção do já vivido 

ao lado do imaginado. É o que se revela nessa obra: suas experiências vivenciais como 

leitor do mundo que reflete sobre o conhecimento humano não permanecem 

adormecidas nas estantes da vida, elas renascem sob a forma de “catálogo”, de livros, de 

bibliotecas ou de línguas, que diante do assombro de seus leitores os convocam a 

reconstruir sentidos para o seu projeto estético e para o próprio mundo a sua volta. 

 A biblioteca de Umbelino Frisão torna-se a grande metáfora do conjunto dos 

saberes humanos que ele reúne nesse catálogo: a filosofia, a história, a matemática, a 

música, a religião, a astronomia, as artes, enfim todas as áreas do conhecimento que 

precisam ser catalogadas e ordenadas para explicar o que não cabe no entendimento 

humano, em face do caos do mundo e da “crise de paradigmas” que caracterizam a pós-

modernidade. A esse respeito encontra-se na contra-capa: 

 

Impressiona como as novas gerações encontram em Umbelino não 

apenas uma bandeira, mas uma fonte de inspiração, um incessante 

repertório para responder aos desafios da crise de paradigmas, que nos 

circunscreve Lúcio Marchesi
88

. 

 

 Os livros que compõem o catálogo de Umbelino são enigmáticos e absurdos e 

talvez alimentem a esperança do escritor, assim como a que alimentava Borges
89

 em “A 

Biblioteca de Babel” de encontrar (na Biblioteca de Umbelino) uma obra que dê 

significado ao universo e ao conhecimento humano. 

 Na arquitetura textual da obra, que obviamente não segue a lógica linear de um 

relato, o leitor percebe gradativamente a ironia e o experimentalismo que estão em jogo 

na sua construção. 
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 O livro é introduzido por uma fantasiosa relação de “Obras de Lúcio Marchesi”, 

como pode ser observada na figura apresentada a seguir: 

Fonte: LUCCHESI, M. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão. 

Rio de Janeiro: Balur, 2017, s/p. 

 

 Tais obras imaginárias, subsumidas por Lúcio Marchesi, enquanto “scriptor” 

que assume concomitantemente a voz narrativa e apresenta-se como responsável pela 

construção ficcional, deixam entrever elementos que escapam desse universo criativo e 

fazem referências extra e intertextuais como pode ser observado em: “Fosforescências: 

epistolário Umbelino – Lucchesi”, única ocorrência em que o nome do escritor é citado, 

e também “Florilégio da língua laputar” que remete intertextualmente ao livro 

“Rudimentos da Língua Laputar”, obra de Marco Lucchesi publicada em 2015 que cria 

uma língua artificial
90

.  
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Invasão da Literatura no mundo real? Ou invasão do mundo real na Literatura? É 

um traço autoral de Marco Lucchesi romper com essas fronteiras que são movediças. 

Ele faz entrar em colapso, de forma zombeteira, as temporalidades, as espacialidades e 

as instâncias enunciativas que instauram o dialogismo como eixo estruturante do seu 

processo criativo. 

 A seguir, o leitor depara-se, na obra editada
91

, com a “Introdução”, em que a voz 

narrativa de Lúcio Marchesi explicita os objetivos e as características da sua 

compilação: 

Fonte: LUCCHESI, M. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão. 

Rio de Janeiro: Balur, 2017. pp. 21-22. 
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 Em sequência, são descritas, detalhadamente e com marcado humor, a vida e a 

obra de Umbelino Frison do seu nascimento em 1931 até sua morte em 2015 

 

(...) 

 

 
Fonte: LUCCHESI, M. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão. 

Rio de Janeiro: Balur, 2017, pp. 25 e 27. 
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 Perfilam-se nessa biografia personagens fictícios que convivem dialogicamente 

com nomes como Heidegger de quem Umbelino recebe uma carta em que o filósofo a 

ele se dirige como “Chinês de Coimbra”, afirmando que sua “metafísica urânia 

constitui a segunda revolução copernicana”, ou ainda como Umberto Eco que declara 

em sua coluna: “[...] só escrevi ‘O Nome da Rosa’, após a leitura do Diadema da Idade 

Média de Umbelino Frisão”, ou também como Mário Soares, político e presidente de 

Portugal, durante dois mandatos, entre 1896 e 1996, que para homenagear Umbelino 

durante seu funeral teria dito: “Umbelino, Camões e Fernando Pessoa formam a 

sublime trindade portuguesa”. 

 Convivem nesse projeto estético experimental e irônico temporalidades diversas 

e simultâneas que desafiam o leitor a cada momento a encontrar a saída desse labirinto. 

 Seu humor, até certo ponto corrosivo em relação aos saberes instituídos e 

“catalogados” nas diversas áreas do conhecimento humano, não conhece zonas 

interditas e não se restringe apenas às áreas da Filosofia, da Metafísica, da Ciência ou da 

História, pelo que há de estético nelas, mas estende-se também ao próprio fazer literário 

e acadêmico, à aura mística que envolve o escritor e o próprio ato de criação. 

 Esse aspecto torna-se mais visível quando, finalmente, o leitor depara-se com o 

“Index Librorum Frisonis” que apresenta o índice do catálogo enumerado dos cem 

livros imaginários que compõem a Biblioteca de Umbelino Frisão, apresentando obras 

em português, francês, italiano, latim, espanhol, inglês, alemão e grego publicados entre 

1678 e 2017. Entre a diversidade lúdico-crítica do conjunto dos volumes, destacam-se 

alguns exemplos que reproduzimos a seguir: 

  

 

2. ABREU, Leonildo. Arte sutil de frases feitas: glossário para o 

Ministério Público. São Paulo: Usucapião, 2013. 

21x15; dois retratos a bico de pena de Hegel e Engels, 19 pp. 

4. AGRAMUNTI, Antoni. Lordosi Il escoliosi entre els jutges de La 

cort suprema de justicia. Barcelona: Butaques Rars, 2014. 

23x18; prólogo, licenças, dedicatórias e 11 radiografias das colunas 

ministeriais, 47 pp. 
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20. CAGASENO, Damião. A excessiva humildade dos homens de 

letras. Caracas: Liar, 2010. 

20x14; 44 pp. 

62. POMPEU, Elvira. Sobre a inclusão dos ideogramas egípcios no 

ensino fundamental para melhor proveito das crianças brasileiras. 

Assis: Sphinx, 2015. 

20x13; com 29 ilustrações, grifos em preto, caneta tinteiro 

Mont’Blanc com árduas expressões do marquês Umbelino; 140 pp. 

71. RAIVOSO, José Maria. De lapidatione eruditorium. Paris: 

Omnibus, 1678. 

20x14; 14 ilustrações de eruditos. 

89. UMBER. Antenágoras. As pulgas do marxismo vulgar: migração 

da crítica literária para o departamento de história econômica. 

Sintra: Causa Mecânica, 2000. 

100. ZURBARÁN, Antonio. Dostoievsky e Machado: Diferenças no 

DNA. Por uma crítica genético – literária. Rio de Janeiro: Transgenic 

Bros, 2015.
92

 

 

 

 Observa-se que os cem volumes que compõem a Biblioteca de Umbelino 

ironizam os saberes canonicamente instituídos das mais diversas áreas, levando o 

enunciador a imitar esse estilo para contestá-lo. Instaura-se, dessa forma o dialogismo, 

de que nos fala Bakhtin, colocando diferentes e conflitantes vozes interagindo no 

interior da obra e tendo como porta-voz Lúcio Marchesi a quem é atribuída a 

responsabilidade pelo enunciado. Ao simular-se a serenidade que o eruditismo veicula, 

valoriza-se o efeito surpresa que provoca o riso no leitor. 

 Esse dialogismo estruturante, associado ao ethos satirizador que perpassa toda a 

obra, é reforçado também pelas quatro únicas ilustrações que retomam pinturas clássicas 

para fazê-las dialogarem com as obras do catálogo de Umbelino Frison, como pode ser 

observado no exemplo a seguir: 
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Fonte: LUCCHESI, M. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês Umbelino Frisão. 

Rio de Janeiro: Balur, 2017, p. 51. 

 

Essa ilustração tem como referência a obra “Carceri d’invenzione”
93

 do artista 

italiano Giovanni Battista Piranesi que criou, entre 1745 e 1750, dezesseis pinturas para 

representar “Prisões imaginárias” entre as quais encontra-se a que foi parodiada acima. 

 Essa imagem labiríntica, com multiplicidade de figuras teve sua inscrição 

original substituída pelo título do volume de número 10 do catálogo da biblioteca de 

Umbelino: 
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 Disponível para acesso em: http://metmuseum.org/art/collection/search/362797. 



73 
 

BATISTA, Corina. Proposta de reforma do Código Penal onde se 

prevê a tipificação do crime de práticas eruditas. Rio de Janeiro: Lex, 

2012. 

20x15; com ilustrações aberrantes de máquinas de tortura, 65 pp.
94

 

 

 Essa representação palimpséstica que sobrepõe camadas de escrita, de imagens e 

de tempos cruzados reforça o dialogismo recorrente nessa obra de Lucchesi, 

instaurando-o em uma dimensão verbo-visual híbrida, fazendo dialogarem duas 

linguagens diferentes: a imagética e a verbal. A metáfora oriunda das “Prisões 

Imaginárias” de Piranesi expande-se e encarcera ironicamente os praticantes do 

eruditismo, os devotados aos saberes herméticos e os artesãos dos estilos rebuscados, 

como Umbelino Frisão. É daí que advém o humor: a imitação é utilizada justamente 

para desqualificar esses atributos. 

 O mesmo jogo irônico mantém-se no final da obra, que apresenta treze títulos 

reunidos em um item denominado “Do autor” com títulos como: “Filosofia da litosfera. 

Mar Del Plata: Trama Celeste, 1945, Tomo I / Filosofia Oblíqua: princípios de 

naufrágio Transcendental. Paris: Jacques Vrin, 2014, 5 tomos”
95

. 

 Nessa mesma perspectiva, sob a denominação “Estudos de Referência”, o 

próprio livro é citado ao lado de outras quatorze obras: 

 

MARCHESI, Lúcio. Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo 

Senhor Marquês Umbelino Frisão. Rio de Janeiro: Balur, 2017. 

ECO, Umberto. Um Fiore al Marchese. Bustina di Minerva. Revista 

L’ Espresso, 19.07.2010. 

BARBOSA, Vandonirā. Umbelino, Kant e Descartes. São Paulo: 

Edição das Onze, 1992.
96

 

 

 Curiosamente, na citação metalinguística da própria obra, o nome do escritor, 

Marco Lucchesi é omitido, sendo substituído por reticências. Esse ocultamento, assim 

como seu desdobramento como Lúcio Marchesi faz parte do seu projeto de 
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experimentação e de jogo lúdico que faz entrar em colapso os operadores da escrita: o 

escritor, o scriptor, o narrador e o autor. Desmonta-se o protagonismo soberano de um 

escritor que solitariamente escreve, enquanto sujeito empírico, indicando que o sujeito 

da escritura é um sistema de relações que se estabelece entre essas instâncias, o que 

autoriza Philippe Willemart a associá-las à metáfora de uma roda movimentando-se em 

espiral: 

 

Por que não associar a roda à espiral? Inserir as quatro instâncias – 

escritor, scriptor, narrador e autor – numa roda que constrói ela 

mesma a espiral da escritura, permite caracterizar o conjunto como 

operador matemático, já que muda a função ou o valor do ‘texto 

móvel’ cada vez que se movimenta, mantendo, todavia estável seu 

valor de gozo. O operador esvazia o ‘texto móvel’ de suas sugestões e 

o relança para seu lugar, limítrofe ao registro do Real
97

. 

 

 Essa relação em espiral também pode ser observada no fragmento que conclui a 

obra: 

 

A presente e mui judiciosa compilação dos livros do Marquês remete 

ao ano de 1984, nos intervalos das aulas da UFF, revista e atualizada 

em janeiro de 2017, para os festejos dos 300 anos do De mysterio 

imbecillitatis de Anselmus Fanarius e dos 72 anos da edição do 

clássico Filosofia da Litosfera
98

. 

 

 Nada escapa à ironia mordaz que se encontra presente na tessitura da obra: os 

saberes instituídos que são metaforizados em tom satírico pelos títulos dos volumes da 

biblioteca de Umbelino; as práticas eruditas que eles representam; a hierarquia dos 

estilos; as instâncias enunciativas responsáveis pela escritura literária e os próprios 

conceitos do que é arte e do que é literatura. 

 Entender o projeto estético que subjaz à obra exige do leitor a percepção dessas 

relações irônicas intra, inter e extratextuais e do apelo metalinguístico lúdico que 

configuram a “imago mundi” de Marco Lucchesi, fazendo-o refletir sobre o seu próprio 

ofício. Não basta ler a obra para encontrar a saída do “labirinto”. É preciso deixar-se 
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envolver por esse espaço de inventividade e deixar fluir as imagens irônicas que nele se 

instalam e abandonar-se à fruição. 

 

 3.4 – Os “documentos de processo” da obra de Marco Lucchesi: um dizer, 

um mostrar e um fazer singulares 

 A longa, mas necessária, digressão feita no item anterior justifica-se pela 

necessidade de contextualização do autor e da obra a cujos “documentos de processo” 

tivemos acesso para que se possa cumprir os objetivos analíticos aqui propostos: 

identificar os índices do dialogismo presentes nessa relação. 

 Diferentemente do manuscrito autógrafo de “Pedagogia do Oprimido” de Paulo 

Freire discutido anteriormente, aqui esse conceito é ampliado, sendo denominado 

“documentos de processo” que, segundo a geneticista brasileira Cecília Almeida Salles, 

remete a qualquer documento em que se torne possível encontrar um traço do processo 

de criação de uma obra. 

 Entre os “documentos de processo” podem ser incluídos os rascunhos, as 

primeiras versões, os esboços, os roteiros, os planos, os cadernos ou cadernetas que 

registram as etapas iniciais do trabalho de criação de uma obra. 

 Sobre as “anotações metaescriturais” em cadernetas, a partir dos quais uma obra 

pode ser gestada, Cláudia Amigo Pino e Roberto Zular admitem que 

 

Muitas vezes, romances ou contos surgem de um conjunto caótico de 

notas, nas quais vários gêneros e instâncias discursivas convivem sem 

diferenciações. Como não se trata de um estado de escrita definitivo, 

ele muitas vezes pode ser chamado pelo seu suporte, por exemplo, 

cadernos, cadernetas, blocos ou folhas soltas. É o caso de muitos 

autores brasileiros, como Guimarães Rosa, que anotava registros orais, 

histórias contadas por peões, ideias para contos e descrições de 

paisagens em um mesmo suporte, as cadernetas de viagem
99

. 

 

 É o caso também do material de Marco Lucchesi de quem recebemos os 

“documentos de processo” da obra “Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor 
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Marquês Umbelino Frisão” constituído por: uma caderneta de trabalho que 

reproduzimos integralmente como anexo ao final deste estudo, considerando-se sua 

importância como documento que preserva a memória da obra; e também sua primeira 

versão já digitada. Ambas constituem um “dossiê” a partir das quais torna-se possível 

refletir sobre o seu movimento de criação e sobre o dialogismo presentes nesse material. 

 Essa caderneta de trabalho é estruturada por capa, contracapa e 32 fólios em que 

suas duas faces – frente e verso – recebem a mesma numeração. Esse documento pode 

ser entendido como um instrumento de trabalho prévio do artista, que ainda não se 

configura como escritura em estado de redação, pois inclui registros que inter-

relacionam diferentes linguagens, em um conjunto intrincado de notas que são 

testemunhas materiais do processo de criação que está sendo gestado. 

 Como pode ser observado no anexo apresentado ao final deste estudo, o 

conjunto babélico dessas notas, que compõe a caderneta de trabalho do artista, inclui 

entre outras anotações fragmentos que revelam as características dos personagens, em 

especial do protagonista Umbelino Frisão por meio de retratos visuais e verbais; os 

espaços de sua atuação; a lista de alguns títulos fantasiosos e irônicos que viriam a 

compor os cem volumes da biblioteca de Umbelino, em meio a fragmentos em outras 

línguas (árabe, italiano e alemão), diagramas indecifráveis, colagens de imagens, selos 

de viagens, fórmulas matemáticas e outras “labirínticas” inscrições. 

 Essas anotações são pobres de rasuras e por vezes, inteligíveis. Elas cumprem, 

como nos lembra Cecília Almeida Salles, a função de armazenar informações que 

auxiliam no percurso de concretização da obra “[...] e nutrem o artista e a obra em 

criação”, e também assumem a função de registro da experimentação de artista “[...] 

deixando transparecer a natureza indutiva do processo criativo. No movimento de 

conscientização da obra, hipóteses de naturezas diversas são levantadas e vão sendo 

testadas”
100

. 

 Esse processo de experimentação, tão presente no movimento criativo de Marco 

Lucchesi, expõe ideias que são armazenadas no roteiro registrado na caderneta de 

trabalho do artista e revelam o dialogismo estruturante que caracteriza seu gesto criador 

                                                           
100

 SALLES, 1998, p. 27. 

 



77 
 

e está muito próximo do que os geneticistas denominam como “palavra interior 

exteriorizada”. Trata-se do registro de experiências, gostos e crenças pessoais do artista 

que dialogam e se entrelaçam em um projeto poético singular. 

 

Pode-se, assim, dizer que o processo de criação de uma obra é a forma 

de o artista conhecer, tocar e manipular seu projeto de natureza geral, 

por meio de diálogos de natureza intrapessoal. As tendências poéticas 

vão se definindo ao longo do percurso – são leis em estado de 

construção e transformação. Trata-se de um conjunto de princípios 

que colocam a obra em criação em constante avaliação e 

julgamento
101

. 

 

 Para a geneticista brasileira, esses diálogos inerentes ao processo de criação 

expressos nesses documentos de processo, que unem o trabalho intelectual consciente 

do artista ao trabalho sensível e não consciente de apreensão da realidade, revelam a 

presença de diálogos de naturezas diversas. 

 Inicialmente, verifica-se um diálogo interno do artista com ele mesmo, quando 

diante das ideias, pensamentos, devaneios e reflexões de toda espécie que são 

armazenados em seus esboços, na trajetória de sua experimentação, ele os julga 

permanentemente e seleciona aqueles elementos que considera os mais pertinentes para 

o seu projeto pessoal e descarta os demais. 

 Observa-se, também, tanto o diálogo do artista com a própria obra em processo 

quanto com suas obras anteriores (e até com as que estão por vir). Trata-se de uma 

interlocução com a tradição e com as suas marcas autorais no processo de criação 

artística. Sendo afetado pelo contexto espaço-temporal em que está imerso, ele dialoga 

com a história e atualiza a tradição de acordo com sua perspectiva criativa, dando uma 

resposta às gerações e obras precedentes: suas e a de outros criadores. Ideia essa em 

total consonância com o dialogismo bakhtiniano. 

 Por fim, considerando-se a interdependência entre artista, obra e leitor, em uma 

relação comunicativa em que, segundo a autora, há uma liberdade criativa “limitada”, 

instaura-se também o diálogo do artista com os potenciais leitores da obra em processo. 

                                                           
101

 SALLES, 2002, p. 193. 

 



78 
 

Considerando-se que o artista não cumpre sozinho o ato da criação, a autora assevera: 

“Essa relação comunicativa é intrínseca ao ato criativo. Está inserido em todo processo 

criativo o desejo de ser lido, escutado, visto ou assistido”
102

. Assim, o diálogo do artista 

com os possíveis leitores já se encontra presente antes mesmo da fase de redação da 

obra, já está pressuposto nos elementos dispersos das cadernetas de trabalho que 

condensam possíveis argumentos para a concretização da obra. 

 Essas diversas manifestações dialógicas encontram-se diluídas ao longo do 

roteiro de ideias registrado na caderneta de trabalho de Marco Lucchesi sob análise. 

Reiteradamente, a inscrição de pensamentos dispersos revelam um constante diálogo 

interior do “scriptor” que seleciona hipóteses levantadas. É o que pode ser observado a 

seguir: 

 Exemplo 1: 

 
Figura 1: Fólio 1 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 O documento é introduzido por uma marca dialogal, sob a forma de auto-

interrogação que expõe a incerteza do “scriptor” em relação a duas hipóteses para 

nomear o protagonista de sua obra: “Catálogo de Umbelino Gusmão ou Sobre 
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Umbelino Frisão”. Ao mesmo tempo, destaca a expressão “Liber Mutus” que remete ao 

“Mutus Liber” da alquimia, obra de autor desconhecido, publicado em 1672 e composto 

por quinze gravuras incompreensíveis por parte dos leigos em alquimia. 

 Essa auto-referência dialoga ironicamente com as obras herméticas e 

incompreensíveis que farão parte do catálogo da biblioteca de Umbelino Frisão, para 

ludicamente insurgir-se contra toda forma de erudição que se transforme em 

impenetrabilidade de sentidos.  

 Exemplo 2: 

Figura 2: Fólio 2 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Definido o protagonista como Marquês Umbelino Frisão, esse fragmento é 

utilizado para qualificá-lo, mantendo o dialogismo inerente à ironia subjacente, que na 

versão editada será ampliada “Doctor in Utroque Jure. Sáprata do Larapistão. Grão 

Mestre dos Incunábulos Imateriais. Pontífice da Imaculada Ordem das Traças. 
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Intérprete da Filosofia Urânia”
103

. Títulos honoríficos associados a termos não usuais 

são utilizados e ao aglutinarem-se criam um efeito lúdico e reforçam a natureza erudita 

que é jocosamente atribuída ao protagonista e ironizada. 

 Exemplo 3: 

Figura 3: Fólio 3 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Nesse exemplo, observa-se outro importante índice do diálogo interior sob a 

forma de atos de autointerrogação e de autoavaliação, quando ao relacionar as obras 

atribuídas a Lúcio Marchesi instaura-se uma dúvida: “Florilégio da Língua Laputar” ou 

então “Florilégio da Língua de Laputa”, clara referência a uma outra obra de Marco 

Lucchesi. Essa referência é avaliada pelo “scriptor” como “muito óbvia” e uma nova 

hipótese é criada: “talvez cartas sobre o caos”. Importante ressaltar que na obra editada 
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ambas são mantidas. O diálogo assume, nesse exemplo, um caráter intertextual, 

possibilitando a interlocução do artista com sua própria obra. 

 Exemplos 4 e 5: 

Figura 4: Fólio 7 (verso) e fólio 8 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Interessante ressaltar nesses fragmentos que o perfil do protagonista começa a 

ser delineado e é representado pela colagem de uma máscara seguida por inscrições em 

árabe. Além do perfil do Marquês Umbelino, o artista imagina também o que ele falaria 

em árabe. Um novo índice do dialogismo interno se manifesta por outro ato de 

autointerrogação: “[...] ter livros árabes na Biblioteca ou não? O bibliotecário do 

imperador”
104

. 
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 Exemplos 6 e 7: 

Figura 5: Fólio 8 (verso) e fólio 9 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Descrevendo como a “palavra interior exteriorizada” pode revelar o diálogo 

interior presente nos esboços, os geneticistas Cláudia Amigo Pino e Roberto Zular 

expõem que ela se manifesta por meio de atos de linguagem específicos que estão 

 

[...] ligados aos verbos performativos explícitos de que trata Austin 

(promissivos, prescritivos e declaratórios): 1) auto-injunções 

(fórmulas do tipo ‘eu me proponho a escrever X’, como ‘usar 

metáforas mais sutis no poema’, ‘A cena na estação deve ocorrer 

numa tarde ensolarada’); 2) auto-interrogações (‘manter as rimas tão 

acentuadas?’, ‘como a personagem viajará?’); 3) auto-avaliações 

(‘está bom’, ‘cortar esta parte’)
105

. 

 

 Na caderneta de trabalho de Marco Lucchesi observam-se inúmeras ocorrências 

de atos de autointerrogação e de autoavaliação e, também, como pode ser visto no 

exemplo acima de autoinjunção. Em “Ele poderia usar o poema que eu escrevi aos 16 
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anos. O original ainda na máquina de escrever”. Nesse fragmento, o artista coloca em 

situação de diálogo diferentes tempos-espaços da escritura que se aglutinam e insere seu 

poema escrito aos dezesseis anos em italiano nesse esboço como uma possibilidade que, 

entretanto, é descartada na versão editada. 

 Ao lado do poema original recortado e colado na caderneta, revelando o trabalho 

intelectual e sensível do artista, ele declara: “[...] escrevi o poema depois de ver com o 

meu telescópio o planeta Júpiter”. Trata-se de um novo indício da palavra interior 

exteriorizada que marca o dialogismo recorrente sobre o qual esse esboço da obra foi 

construído. 

 Exemplos 8 e 9: 

Figura 6: Fólio 10 (verso) e fólio 11 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Cumpre destacar também os sugestivos exemplos de autoinjunção acima que 

entrelaçam indicadores verbais e visuais, em um contexto que apresenta inscrições de 

uma viagem real à Malásia dialogando com o ficcional, em uma relação ambivalente de 

mediação entre a criação da obra e as situações vivenciadas de fato no mundo pelo 

artista. 
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 Essa autoinjunção se vale da assertiva “Associar minha viagem à Malásia a 

livros de Umbelino”. Vê-se a tentativa de associar a realidade vivida e revivida no 

momento da criação à representação ficcional. 

 No fólio 11, entre as várias possibilidades de representação do perfil do 

protagonista sobre as quais o artista se interroga (vide no anexo o fólio 10: “Novo rosto 

de Umbelino será este? ou talvez este? ou este?”), é inserida uma nova autoinjunção: 

“Assim será o ex-libris do Marquês Umbelino Gusmão ou Frisão”. 

 Observe-se, nesse exemplo, a ocorrência de uma das poucas rasuras encontradas 

nesse esboço, indicando que a hipótese de nomear o protagonista como “Umbelino 

Gusmão” ainda estava presente nessa etapa da obra, embora tenha sido descartada na 

obra editada e eleita a opção “Umbelino Frisão”. 

 Essas múltiplas representações do perfil de Umbelino transformam-se na 

imaginação criativa do artista em seu “ex libris”, isto é, na insígnia que será utilizada 

para marcar os livros do catálogo do protagonista como sendo de sua propriedade, 

indicando traços do seu desdobramento em Lúcio Marchesi e Marco Lucchesi, daí os 

vários perfis que são desmembrados. 

 Oscilando entre sucessivos atos de autoinjunção e de autointerrogação, em que o 

processo de invenção combinatória está ancorado no dialogismo estruturante que 

direciona seu movimento criativo, o artista segue sua trajetória associando em seu 

documento de trabalho um conjunto de imagens dispersas que apresentam 

materialidades diversas como é possível observar no anexo apresentado ao final deste 

estudo. Entre essas imagens encontram-se: colagem de rótulos de vinhos antigos (fólio 

12 – frente), imagens geométricas (fólio 11 – verso; fólio 21 – verso), símbolos (fólio 

22 – frente, fólio 29 – verso), colagem de foto antiga (fólio 13 – verso), fórmulas 

matemáticas (fólio 15 – verso, fólio 16 – frente e verso, fólio 17 – frente), selo e 

fragmento de carta (fólio 17 – verso), estímulos musicais (fólio 18 – frente), recortes em 

alemão (fólio 19 – frente e verso), listagem dos irônicos títulos que poderiam compor a 

biblioteca de Umbelino Frisão (fólio 22 – verso, fólio 23 – frente e verso e fólio 24 – 

frente e verso), além de outros indicadores por meio dos quais é possível recuperar seus 

passos no processo criativo e as imagens que o impregnavam. Vê-se, gradativamente, ir 

se delineando os personagens, o catálogo e a biblioteca por meio dos signos de 

diferentes linguagens que atraíram o artista. 
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 Trata-se de um trabalho de captura de lembranças, imagens, fatos, sons, sabores, 

de fragmentos em estado bruto que são extraídos da realidade, em meio às dificuldades 

da não linearidade da memória, iluminando os caminhos percorridos pela escritura que 

vão da realidade vivida à representação ficcional criada. 

 As marcas dialogais encontram-se diluídas por todo documento como no 

exemplo a seguir: 

 Exemplo 10: 

Figura 7: Fólio 20 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Por esse ato de autoinjunção, o artista dialoga com a própria obra em criação: 

“Serão 100 livros. Não mais que isso. Mas vertigem bibliográfica”. Mais adiante, 

delimita como serão organizados os livros da biblioteca: “Livros de Umbelino, Livros 

sobre Umbelino, Livros de Lúcio Marchesi”. Sempre fiel à lógica do seu projeto lúdico 

inicial avalia: “Tudo falso”. A quem pertenceriam os livros dessa biblioteca? Ao 

marquês Umbelino Frisão? A Lúcio Marchesi? A Marco Lucchesi? A resposta vem do 

lema de Umbelino expresso no fólio 25 – frente: “Uti possidetis ita possideatis”, vale 

dizer: “Quem possui de fato deve possuir de direito”. É o arquiteto desse universo 

lúdico – Marco Lucchesi – quem detém de fato e de direito a posse de sua criação. 
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 Exemplo 11: 

Figura 8: Fólio 32 (frente) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Exemplo 12: 

Figura 9: Fólio 32 (verso) – Página da caderneta de trabalho de Marco Lucchesi. 

 Esses dois últimos fólios, assim como os demais que compõem os registros da 

caderneta de trabalho de Marco Lucchesi, deixam entrever a percepção singular e 
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sensível que direciona seu movimento criativo demarcado pelo dialogismo. Em seu 

percurso de criação, ele coleta símbolos, selos, fórmulas matemáticas, fotos e recortes 

que são anexados à caderneta, formando um conjunto caótico de inscrições fugazes que 

será organizado por uma lógica compatível com seu projeto estético na concretização da 

obra. 

 Como infatigável alquimista da palavra, as imagens visuais e verbais reunidas 

nesse “documento de processo” constituem o embrião do seu foco onírico-estético que 

será transformado em projeto ficcional, incompreensível muitas vezes para o leigo, tal 

qual o “Liber Mutus” ou o “Liber Figurorum” que ele utiliza como metáfora, fazendo 

referência a duas importantes obras figurativas, simbólicas e indecifráveis que 

representam o hermetismo medieval. 

 É desse espaço imagético e verbal heterogêneo e múltiplo que surgem as 

hipóteses que serão validadas e utilizadas na obra ou simplesmente descartadas. A 

inscrição “O começo está no fim” evoca claramente um trajeto em forma de labirinto, 

imagem recorrente na poética de Marco Lucchesi que o aproxima do universo 

borgesiano. 

 No conto “O jardim das veredas que se bifurcam”, Jorge Luis Borges vale-se da 

mesma metáfora. Nele, o personagem Ts’ui Pen, um antigo governador chinês 

 

“[...] douto em astrologia e na interpretação infatigável dos livros 

canônicos, enxadrista, famoso poeta e calígrafo abandonou tudo para 

compor um livro e um labirinto [...]. Todos imaginavam duas obras; 

ninguém pensou que o livro e o labirinto eram um único objeto [...]. 

Ao morrer os herdeiros só encontraram manuscritos caóticos [...] um 

labirinto de símbolos”
106

. 

 

 É o fragmento de uma carta, encontrada na escrivaninha de Ts’ui Pen que 

oferece a chave do enigma: “Deixo aos vários futuros (não a todos) meu jardim de 

veredas que se bifurcam”. O labirinto metaforizado pelo jardim dos caminhos que se 

bifurcam representa o seu romance caótico e o sintagma “vários futuros” sugere a 

multiplicidade temporal contida no livro. 
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 Da mesma forma que um labirinto, a obra apresenta múltiplas ramificações que 

abarcam todos os desfechos possíveis, levando ao ponto de partida e abrindo a 

possibilidade para novas bifurcações. Imagem onírica de um livro cíclico, circular e 

ilimitado “Um volume cuja última página fosse idêntica à primeira, com possibilidade 

de continuar indefinidamente”
107

. 

 A metáfora presente nesse conto remete-nos à caderneta de trabalho de Marco 

Lucchesi sob análise, que se transforma em receptáculo que incorpora ideias e reflexões 

de toda ordem como matéria prima virtual a ser transcriada na obra concretizada. Essas 

ideias também se bifurcam nesse espaço fragmentado e múltiplo, fazendo surgir 

hipóteses variadas, algumas que serão validadas, outras que serão descartadas pelo autor 

na edição publicada. 

 São essas ideias em estado germinal e prenhes de bifurcações que criam redes de 

relações que agem sobre a sensibilidade do artista e o fazem chegar à ideia central do 

seu projeto estético de forte apelo metalinguístico. Pelo viés da sua paradoxal ironia, o 

artista tira proveito literário de questões filosóficas e estéticas de diferentes naturezas. 

 No último fólio, que retorna à imagem apresentada no primeiro, lê-se: 

“Umbelino sou eu. O estilo sou eu”. Observa-se aí uma referência intertextual ao dito 

“O estilo é o homem”, atribuído ao escritor francês George Louis Buffon (1707-1788) 

em sua obra “Discours sur le style”, para revelar que o estilo hermético e erudito de 

produzir suas obras é incorporado pelo artista justamente para satirizá-lo. O catálogo de 

sua biblioteca que abriga as obras enigmáticas e absurdas que constituem o repertório de 

referências de Umbelino, reflexo de sua personalidade, são utilizados para ironizar esse 

estilo como forma de representação dos valores do seu mundo e da sua vida. 

 São provocações do artista para ironizar a natureza e a função do conhecimento 

humano, o próprio fazer literário e a potencial incomunicabilidade que o hermetismo e a 

erudição podem carregar, levando à reflexão de que o estilo não se restringe às 

idiossincrasias de um indivíduo, mas inscreve-se na língua e nos seus usos 

historicamente construídos e na leitura de mundo que é feita pelo artista. 

 Gravitam também ao redor do seu projeto estético outras questões mais fundas 

como a relação entre a realidade e a ficção e a discussão sobre os limites da narrativa, 
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que pode dissolver as instâncias enunciativas do escritor, do scriptor, do autor e do 

narrador e, ainda, sobre a própria causalidade narrativa, à medida em que o texto, 

apresentando-se como pertencente ao gênero “catálogo”, impõe uma reflexão sobre o 

vazio da obra quanto às suas categorias e estruturas narrativas canônicas. 

 Atrás dessa construção lúdica, torna-se possível mapear a “imago mundi” 

labiríntica de um artista que reflete sobre o seu próprio ofício em meio à perplexidade, à 

solidão e aos “desafios da crise de paradigmas que nos circunscreve”. 

 Essas ideias já se acham presentes no gesto criador solitário de coletar e 

armazenar fragmentos caóticos de diferentes linguagens que se cruzam na labiríntica 

caderneta que testemunha o “statu nascendi” da obra. Esse rascunho e a obra publicada 

tornam-se um objeto único. Todos os possíveis “caminhos que se bifurcam” estão 

potencialmente registrados nele e se complementam como o livro de Ts’ui Pen e seu 

labirinto na ficção de Borges. 

 Percorrer os caminhos desse labirinto que foi urdido pela artista para ser 

decifrado por seus potenciais leitores demanda encontrar as chaves dos enigmas que 

estão postos, considerando-se que esses enigmas são mais interessantes do que as 

respostas que indicam a direção de saída do seu labirinto artístico. As obras de Marco 

Lucchesi nunca propõem soluções, ao contrário, oferecem enigmas e têm como fio 

condutor o dialogismo multidimensional que é a marca da sua singularidade. Seu 

movimento criativo, como vimos, apoia-se em diálogos internos, em diálogos 

intertextuais, em diálogos com seus potenciais leitores, em diálogos com os saberes 

instituídos, diálogos com os “constructos” da tradição e com os paradigmas que o 

circunscreve. 

 Diante de sua própria escritura (e acrescentamos nós do seu processo criativo) o 

escritor se questiona: 

 

Como traduzir meus assombros, como analisar os textos que já não me 

pertencem, publicados, em outras mãos, e que se afastam de mim com 

a velocidade da luz? Poderei reconhecer nos fragmentos textuais o 

atual que de algum modo me traduz, de mim para mim, e oferece a 

ilusão de que a imagem refletida represente aquela original? Estou 

seguro apenas no tocante à solidão, quando me hospedo ou me agarro 
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às minhas forças, quando me eclipso e me guardo com zelo feroz. Um 

traço biográfico ou uma inflexão textual? Ambas as coisas?
108

. 

 

 Como se vê, trata-se do exercício do diálogo que oferece caminhos que se 

bifurcam, porque se manifesta como uma categoria do seu próprio pensamento e do seu 

movimento criador, como ocorre também com Paulo Freire, quando opera com a 

espessura semântica dos seus conceitos. 

 Assim, a análise realizada neste item sobre os “documentos de processo” da obra 

de Marco Lucchesi apontaram para aproximações e distanciamentos em relação ao 

manuscrito de Paulo Freire. Ambos, apesar de suas diferentes materialidades e gêneros, 

apresentam movimentos dialógicos recorrentes de diferentes naturezas. A dialogicidade 

do pensamento freiriano está inserida em um ensaio sobre a prática político-pedagógica 

e apoia-se em movimentos de “ação – reflexão – ação” sobre o mundo. O dialogismo 

de Lucchesi instala-se em uma obra artístico-literária, apontando para uma prática 

estético-cultural que também é uma forma de ler o mundo. Enquanto a dialogicidade de 

Freire está voltada para a utopia crítica e para a construção de um mundo possível que 

seja mais justo; o dialogismo lucchesiano volta-se para o onírico, o literário e o 

artístico, também acenando com a possibilidade de mundos possíveis. 

 Esses dois movimentos revelam o incansável diálogo que seus “scriptores” 

estabelecem com o mundo e com suas escrituras ainda em estado nascente. Seus 

manuscritos testemunham a gênese dessas obras e são documentos de valor histórico-

cultural que podem ascender à condição do que os geneticistas textuais denominam 

“monumentos” em razão de sua importância para a cultura. Cada um deles é um produto 

histórico cultural diferente e reflete as mediações estéticas e conceituais dos seus 

autores, refletindo o modo como eles percebem e dialogam com o mundo que os cerca. 

Os dois subentendem um trabalho em processo que estabelece relações com o ato de 

criação da escritura. 

 O manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” não nos autoriza a falar em processo 

criativo, pois ele não se configura como o manuscrito inicial da obra como atesta o 

número reduzido de rasuras que ele comporta. Trata-se de um processo de leitura – 
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cópia – reescrita que o aproxima do texto definitivo. Ele ainda é trabalhado pelo scriptor 

que o lê, copia, corrige, corta, acrescenta e rasura, revelando um processo de fusão 

desses movimentos. 

 Já pelos documentos de processo de Marco Lucchesi é possível acompanhar o 

trabalho de criação do autor que se concentra no movimento de organização espacial 

dos elementos elencados no prototexto, para dar uma configuração formal aos 

elementos que foram coletados e reunidos em sua caderneta de trabalho, sob a forma de 

um inventário fragmentado do que coleta de suas experiências e que dá sustentação à 

obra. A unidade textual é destruída e o seu percurso criativo fragmenta a tradição 

literária, a espessura das personagens, a voz narrativa e as próprias instâncias 

enunciativas, criando redes de tramas, que se cruzam na versão editada restituindo a 

lógica da obra. Seu projeto ético é conduzido por seu propósito estético e ambos 

condicionam o seu “fazer” artístico. 

 Embora cada um dos manuscritos distancie-se pelo “modus dicendi”, eles 

guardam proximidade pela dimensão do “fazer” (“modus faciendi”). Cada qual 

assumindo a escritura orientados por seus propósitos e modos de enxergar o(s) 

mundo(s): Freire acenando para a utopia crítica por meio do seu “fazer” político-

pedagógico; Lucchesi utilizando o caminho estético/onírico pelo fazer literário. Ambos 

aproximam-se pela onipresente dialogicidade/dialogismo que se configuram como a 

matéria-prima, por meio dos quais eles moldam e constroem outras realidades, outros 

mundos possíveis. Ambos proclamam a libertação humana quer pela luta política, quer 

pela arte. 

 Concluindo, cumpre ressaltar que não tivemos a pretensão neste item da 

pesquisa de encontrar, como por encanto, a saída do labirinto que explicaria a criação 

artística da obra de Marco Lucchesi, de acordo com as diretrizes que a crítica genética 

postula. Buscamos tão somente identificar como a dialogicidade se manifesta na 

caderneta de trabalho enquanto “documento de processo”, tipo específico de 

manuscrito, entrando em contato com a materialidade desse registro para conhecer 

melhor a obra e a tessitura do movimento criador que ela comporta em confronto com o 

manuscrito “Pedagogia do Oprimido”. Esse foi nosso intento. 
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CAPÍTULO IV – O “MODUS MOSTRANDI” (O MOSTRAR) NO 

MANUSCRITO DE PAULO FREIRE 

 

 4.1 – O manuscrito e seus constituintes paratextuais 

 Como já afirmado anteriormente, se os elementos paratextuais do manuscrito 

podem ser considerados “zonas de transação”, isto é, espaços de negociação de 

significados com o leitor, esses componentes materiais precisam ser analisados sob a 

perspectiva das relações múltiplas que os une, para a compreensão da lógica que 

determinou sua reunião. Se analisados separadamente, cada um deles pertence a um 

gênero distinto, entretanto juntos eles compõem um sistema importante que negocia 

com o leitor um sentido particular para a obra. A interpretação de cada paratexto é 

dependente de todos os outros, por isso sua análise tem por objetivo a compreensão de 

como cada um desses itens contribui para a compreensão do todo da obra. 

 Constituem-se como paratextos que cumprem tal função: os peritextos que se 

apresentam no interior da “Pedagogia do Oprimido” como o título, a epígrafe, os 

intertítulos, o nome do autor, enfim os elementos paratextuais pelos quais Paulo Freire é 

o responsável; e os epitextos, isto é, aqueles que circundam a obra e se situam no 

exterior do livro como o epitexto editorial, vale dizer, a capa, a contra capa, a 

sobrecapa, a apresentação dos editores, a entrevista com Jacques Chonchol e a carta-

dedicatória escrita por Paulo Freire. Essa carta é um epitexto privado que, apesar de ser 

autógrafa e ter Paulo Freire como responsável por sua enunciação, instala-se na 

exterioridade do livro. Enfim, são esses elementos paratextuais que tornam os mais de 

duzentos fólios manuscritos guardados por Jacques Chonchol um livro e se propõem 

como tal aos seus leitores do século XXI. 

 A consideração e análise desses elementos amplia a compreensão da obra, assim 

como insere-se no que estamos denominando dimensão do “modus mostrandi”, por 

irem além do “dizer” e conseguirem “mostrar” as condições de produção, circulação e 

recepção da obra manuscrita editada. Trata-se da busca por entrar no tempo desse 

manuscrito enquanto encarnação textual particular, já que as formas materiais da 

palavra escrita determinam os limites da sua compreensão. 
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 Nesse sentido, é necessário que uma perspectiva analítica abrangente considere 

que o texto transformado em uma nova obra envolve não somente a cópia manuscrita 

feita por Paulo Freire, mas também as escolhas feitas pelos seus editores como os 

paratextos selecionados, o formato, o papel, a tiragem, a organização e a impressão 

gráfica. Elementos esses que são importantes para a apropriação particular de sentido 

que os leitores fazem da obra e que dependem da combinação de significados que são 

buscados tanto nos textos quanto nos usos e nos elementos materiais impostos pelas 

formas de publicação que torna possíveis sua leitura e compreensão. 

 

 ● Paratexto 1: A carta-dedicatória 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013. 
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 Entre os importantes paratextos que gravitam em torno da matriz manuscrita de 

“Pedagogia do Oprimido”, iniciamos nossa análise por esse epitexto privado que 

carrega em si palavras que desapareceram nas dobras do tempo, mas que ressurgem 

mais de quarenta e cinco anos depois e vêm a público pela construção metonímica da 

mão encarnada de Paulo Freire que assina a carta e dá validade documental a ela. 

 Trata-se de um documento histórico, social e discursivo que se impõe como 

testemunha de um tempo passado, tornando público o que foi privado, ampliando sua 

esfera de circulação, alterando as condições de recepção da própria obra e, 

principalmente, revelando e validando o ethos
109

 freiriano. 

 A inclusão desse paratexto na obra promove a inserção da história no texto e 

desse texto na história. Indo muito além do modus dicendi, isto é, de uma forma de dizer 

por movimentos linguísticos que caracterizam o que é dito, esse paratexto instala-se em 

um modus mostrandi que, por meio de intenções, sentimentos e sentidos do seu 

enunciador, expõe sua maneira de ser e o seu fazer no discurso e no mundo (seu modus 

faciendi). 

 Enquanto epitexto privado, a carta-dedicatória vai muito além da sua 

comportada função inicial de homenagear o casal de amigos. Ela já traz 

holograficamente para dentro da obra a categoria da dialogicidade, expondo as 

dimensões transculturais de seus vínculos, a intersubjetividade dos seus interlocutores e 

a alteridade que estão implicadas na linguagem da carta. 

 Cartas, da mesma forma que memoriais e diários, são sempre autobiográficas, 

pois elas abrem espaços para que seus leitores penetrem na intimidade dos enunciadores 

ou de seus interlocutores, registrando o movimento dos relacionamentos e expondo a 

história de suas expectativas, inquietações e desejos. 

 Por ser um gênero que induz ao diálogo, Paulo Freire viria a utilizá-lo com 

intencionalidade pedagógica em obras posteriores como, por exemplo, “Cartas a Guiné-

Bissau” (1977), “Cartas a Cristina” (1994), ou “Professora sim, tia não” (1993). No 

livro de Edgar Pereira Coelho, “Pedagogia da Correspondência”
110

 publicado em 2011 

com base em sua tese de doutoramento, o autor denomina essas obras como “[...] 
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livros-epístolas que foram verdadeiros círculos de cultura impressos. As cartas foram 

círculos de cultura a distância ou virtuais”
111

. Quer em cartas reais, quer em seus 

livros-epístolas, Paulo Freire reafirma sua visceral dialogicidade que não exercita o 

diálogo apenas como instrumento de comunicação humana, mas como verdadeira 

“categoria de razão dialético – dialógica” como asseveram seus estudiosos. 

 A inserção dessa carta-dedicatória inédita como epitexto da obra em sua edição 

manuscrita tornou flexíveis as fronteiras entre presente, passado e futuro e fez dialogar 

na obra essas múltiplas temporalidades. Como testemunha solitária de um tempo hoje 

ausente e jamais possível de reposição, na tessitura daquele presente longínquo, a carta 

já trazia as marcas do enredo de um futuro que estava ainda sendo gestado no exílio de 

Freire no Chile. 

 Na esteira dessas reflexões, em “A escrita de si”
112

, Michel Foucault, analisando 

o poder da correspondência, mostra como o gesto da escrita pessoal atua tanto sobre 

aquele que envia uma carta, como também sobre aquele que a recebe “Escrever é pois 

mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio, junto ao outro”. A carta 

implica sempre uma atitude de introspecção: “[...] ela é uma maneira de nos darmos ao 

olhar do qual devemos dizer a nós próprios o que penetra até o fundo do nosso coração 

(“in pictus intimum introspicere”) no momento em que pensamos”. Sendo assim, a 

narrativa de si que a carta de Freire possibilita tem uma função “etopoiética” e pode ser 

“[...] um operador de transformação da verdade em ‘ethos’”
113

. 

 Sob essa perspectiva, talvez seja possível compreender a carta-dedicatória de 

Paulo Freire aos amigos chilenos, menos como puro deciframento de si e mais como um 

movimento de abertura que ele dá aos destinatários sobre si mesmo, revelando não 

apenas acontecimentos ou lembranças, mas a qualidade de seu modo de ser, um 

exercício “autopoiético” de desvelamento de um ethos nas dimensões ética, política e 

estética. 

 A carta sob análise revela-se como um gesto de um poético lamento, como um 

grito abafado pelo pecado de amar o Brasil e a verdade de sua história, instaurando seus 

destinatários como cúmplices comprometidos afetivamente com a situação que está 

                                                           
111

 COELHO, 2011, p. 162. 
112

 FOUCAULT, 1992, pp. 129-160. 
113

 Id ibid., p. 156. 



96 
 

posta. Essa história vivenciada e compartilhada com o leitor é a encarnação da palavra 

poética que denuncia sua condição humana. Verdadeiro ato de revelação de suas 

experiências mais secretas ou pessoais que se transfiguram em palavras sociais e 

históricas. Não é tanto o que Paulo Freire exibe na instância do “dizer”, mas o que 

denuncia na instância do “mostrar”, sinalizando o que nela está implícito, a dimensão 

que dá às suas palavras um gosto de libertação catártica. 

É recorrente em seu movimento conceitual-poético a transmutação do que é 

datado e histórico em algo que nunca “é” definitivamente, mas que sempre “está 

sendo”. Para o autor, a educação, o tempo e a própria vida se refazem dialética e 

permanentemente na práxis, no contexto dessa temporalidade durativa e móvel “[...] 

para ser, tem que estar sendo. Sua ‘duração’ – no sentido bergsoniano do tempo – 

como processo, está no jogo dos contrários: permanência – mudança...”
114

. 

 Observa-se no texto sob análise a forte presença dessa categoria do pensamento 

freiriano. Ao falar de suas experiências, das circunstâncias que tecem sua escritura e das 

pessoas que mobilizam seus sentimentos, ele sinaliza o seu “estar sendo”. O leitor, ao 

fruir seu dizer poético, também revive essa aventura e exercita a liberdade de recriar 

sentidos no instante da leitura, recriando-se a si mesmo. É novamente a palavra poética 

de Paulo Freire iluminando o tempo da escritura para fazer refletir o tempo da história. 

Essas temporalidades tornam-se, assim, depositárias de sentidos passados, presentes e 

futuros. Em “Pedagogia da Esperança”, Freire iria anos mais tarde justificar as marcas 

dessa “temporalidade durativa” pelo olhar de quem é exilado de seu país, mostrando 

como é possível lidar com a saudade sem permitir que ela vire nostalgia. Verdadeira 

“educação da saudade”! 

 
Na verdade, um dos sérios problemas do exilado ou exilada está em 

como lidar, de corpo inteiro, com sentimentos, desejos, razão, 

recordação, conhecimentos acumulados, visões de mundo, com a 

tensão entre o hoje sendo vivido na realidade de empréstimo e o 

ontem, no seu contexto de origem, de que chegou carregado de marcas 

fundamentais
115

. 

 

 Há nesse paratexto epistolar uma energia ritual que transporta o leitor para outra 

dimensão espaço-temporal. Essa energia altera a condição sensível de recepção do 
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texto, pelo contato com a escrita autógrafa que expõe metonimicamente o corpo que 

valida a enunciação e expõe sua saudade. As marcas idiossincráticas de uma caligrafia 

apressada traçada em folha sem pauta, que por vezes rasura o que escreveu, o padrão 

ortográfico da época, o desenho das letras que individualizam a identidade do seu 

enunciador e a mão segura que deu permanência à carta tornam possível entrever um 

sujeito discursivo falando se si, do seu tempo e da sua história, mostrando suas marcas, 

argumentando sobre suas inquietações e desejos e desenhando os caminhos que fariam 

Pedagogia do Oprimido – a obra nuclear de Paulo Freire – romper as fronteiras do 

tempo para habitar a “grande temporalidade”
116

, o que sempre ocorre com grandes 

obras. 

 Trata-se, assim, de um paratexto de natureza híbrida, já que no plano do 

conteúdo assume a função de dedicatória, mas no plano de expressão apresenta a forma 

epistolar tradicional com todos os componentes peculiares do gênero carta que se 

refletem em sua organização espacial, a saber: o cabeçalho que situa os destinatários e 

denuncia o grau de familiaridade que orientará a opção pelo estilo informal da carta: 

“Queridos amigos Jacques e Maria Edy”; o corpo textual que desenvolverá a 

mensagem “Faz este mês, exatamente, quatro anos [...] Comprometi-me com o seu 

compromisso no INDAP que você partejava”; e a despedida que inclui a saudação final, 

a assinatura e sinaliza o tempo e o lugar da enunciação “Queria que vocês recebessem 

esses manuscritos (...) quem muito admiro e estimo. Paulo. Santiago. Primavera 68”. 

O corpo dessa carta-dedicatória além de compartilhar, denunciar, homenagear, 

relembrar e avaliar é também um clamor saudoso carregado de expressões poéticas 

irreprodutíveis que veiculam sinestesicamente imagens, cores, sons, ritmos, sabores, 

visões e saudades que desembocam no significado. Tornam-se palavras que criam corpo 

e alma e, intencionalmente ou não, atingem um estado poético, porque havia excessos 

de lembranças depois do silêncio dolorido da distância que o exílio impunha. Ele 

convivia com diferentes saudades: “[...] a da cidade, a do país, a das gentes, a de uma 

certa esquina, a da comida – (era preciso) conviver com a saudade e educá-la 

também”
117

. 
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 Esse corpo textual é construído pelo cruzamento de diferentes temporalidades 

expressas por duas tramas discursivas: a do relato que introduz no interior do texto o 

“mundo narrado” e a do argumento que insere nele o “mundo comentado”. É Herald 

Weinrich
118

 que propõe a distinção entre esses dois mundos discursivos que mostram 

situações comunicativas diferentes, graças aos tempos verbais que o enunciador utiliza 

ao apresentá-los. 

 Pertencem ao sistema temporal do “mundo comentado” o presente em seus 

diferentes matizes (Grupo 1: canto, tenho cantado, cantarei, terei cantado, acabo de 

cantar). Ao “mundo narrado” integram-se as diferentes variações do passado (Grupo 2: 

cantei, cantava, cantaria, teria cantado...). 

 No texto em análise, predominam no primeiro e segundo parágrafos os tempos 

do mundo narrado: “Cheguei”, “deixava” reiterado por dez vezes o que intensifica as 

dolorosas ausências durante seu exílio, “encontrei”, “parecia”, “chegava”, “acreditei”, 

“comprometi-me”, “partejava”. Trata-se de uma situação comunicativa que incorpora 

uma descrição ao relato e conduz o leitor a acompanhar sua perspectiva comunicativa 

de retrospecção, de resgate de situações ocorridas há quatro anos e relembradas com 

tristeza. A única exceção é “faz” que inicia o corpo textual com a função de introduzir e 

situar o fragmento descritivo que é apresentado logo a seguir para enumerar 

poeticamente pessoas, lugares, belezas, aromas e vozes dos quais ele foi apartado pelo 

exílio. 

 As estruturas frasais criativas desse primeiro parágrafo, que se situam no entre-

lugar que vai do popular ao literário, já denunciam o que pode ser considerado uma 

marca de seu estilo dialético-dialógico, presente não apenas em “Pedagogia do 

Oprimido”, mas também em suas obras posteriores: a dialogização interna da palavra 

que é sempre perpassada pela palavra do outro. Ao construir seu discurso, Paulo Freire 

leva em conta o discurso do outro, seus pontos de vista acerca da realidade e também 

suas vozes. Por essa razão, seus neologismos e suas criações linguísticas materializam-

se em modos populares de dizer. Suas marcas de estilo tornam-se, assim, também uma 

posição epistemológica voltada para o compartilhamento dos conceitos e dos sonhos de 

transformação que sua escritura veicula. 
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 Inúmeros recursos retórico-estilísticos são utilizados nesse primeiro parágrafo 

como: a similicadência construída pelo paralelismo sintático e rítmico que é introduzido 

repetitivamente por “deixava” e explicitado pela gradação de três grandes núcleos 

semânticos: família (esposa, filhos e mãe), seu lugar de origem (Recife com seus rios, 

ruas, pontes, mar, pregões) e amigos. Essa gradação é resumida pela oposição 

metafórica “Deixava o Brasil. Trazia o Brasil”. Essa antítese intensifica a ideia de 

ruptura entre o projeto ideológico de Paulo Freire – que foi desmantelado pela ditadura 

brasileira e o levou ao exílio – e o projeto ideológico do Brasil da época. Vale ainda 

ressaltar, nesse parágrafo, a bivocalidade instaurada pelo discurso direto que traz 

polifonicamente para o interior da carta as vozes simples dos vendedores ambulantes 

que apregoam seus doces pelas ruas de Recife, intensificadas pelo uso das aspas e da 

exclamação. Sua escrita parece estar pressionada pela dor da distância do cheiro da terra 

e das vozes das “gentes simples do trópico”, o que o faz perder-se entre os sulcos das 

letras e omitir sílabas (“bana” por “banana”) que desaparecem nas dobras do tempo 

sem, entretanto, fazê-lo esquecer-se de sua terra e das vozes amigas que lá deixara. 

 No segundo parágrafo, ainda sob a égide do mundo narrado, o enunciador situa 

os destinatários no contexto comunicativo e histórico e explicita o argumento que 

justifica a carta-dedicatória e a própria entrega do manuscrito. O fragmento discursivo 

em tom confessional “Encontrei vocês. Acreditei em vocês. Comprometi-me com o seu 

compromisso no INDAP que você partejava” faz novamente o tempo da escritura 

descortinar o tempo da história e mostrar os motivos que levaram o saudoso educador 

brasileiro a comprometer-se com o amigo e com suas causas políticas. Paulo Freire 

conheceu Jacques Chonchol quando chegou ao Chile em 1964 e com ele foi trabalhar no 

INDAP (Instituto de Desarollo Agropecuario), local onde daria continuidade à sua 

experiência de educação popular com setores camponeses. Sentindo a impossibilidade 

de levar adiante o processo de Reforma Agrária, Chonchol afasta-se do Instituto em 

1969 e cria o MAPU (Movimento de Ação Popular Unitário), importante partido de 

esquerda que contribuiu para que Salvador Allende fosse eleito presidente em 1970. 

Com o golpe de estado, tem início a ditadura de Pinochet que levou Jacques Chonchol 

também a passar, como o amigo, pela dolorosa experiência do exílio na França por mais 

de vinte anos. 

 Entende-se por que Freire comprometeu-se com o ideário que Chonchol 

“partejava” no INDAP. Os roteiros ideológicos de ambos, abertos a uma ação política 
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voltada para os oprimidos era semelhante. A oposição ao credo capitalista aproximou-

os, instaurando uma cumplicidade política e ideológica. O testemunho solidário que 

aparece nesse fragmento enquanto “relato de si” transmuta experiências pessoais em 

palavras históricas. Muito mais do que “dizer” sobre acontecimentos, a carta “mostra” 

um modo de ser no discurso e no mundo, fazendo coincidir o olhar do outro e aquele 

que lança sobre si mesmo. 

 Finalmente, no último parágrafo, as frases enunciativas, que vinham até então 

sendo utilizadas, são substituídas por uma proposição desiderativa: “Queria que vocês 

recebessem estes manuscritos”, com valor performativo
119

 de solicitação, já que tem a 

propriedade de agir sobre o destinatário pelo simples fato de ser dita. Nesse fragmento 

textual, são introduzidos os tempos verbais do mundo comentado, deslocando a situação 

comunicativa para outra temporalidade, em uma perspectiva não mais de retrospecção, 

mas de prospecção que possibilita um maior engajamento dos destinatários. 

 Nesse fragmento, Paulo Freire também incorpora polifonicamente a expressão 

avaliativa sobre o manuscrito “pode não prestar”, remetendo ao julgamento de 

possíveis vozes de leitores futuros (alguém poderá julgar no futuro que a obra não 

presta), articulada pelo operador argumentativo “mas” que se contrapõe ao enunciado 

anterior: “mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens”. 

Importante ressaltar, ainda, o movimento da escrita expresso pela rasura que 

substitui, em linha sobrescrita, o artigo indefinido “uma” pelo definido “a”, em “a 

profunda crença”. Essa rasura qualifica, determina e particulariza o valor da expressão 

“crença nos homens” intensificando-a e, também, sinaliza o movimento dialógico que 

Paulo Freire sempre estabeleceu com sua própria escritura, revelando seu compromisso 

com o inacabado, com o provisório, com um homem e um futuro sempre em estado de 

construção. 

Em síntese, essa carta-dedicatória converte-se em importante paratexto do 

manuscrito editado em 2013, constituindo-se como um espaço discursivo heterogêneo e 

multitemporal em que os tempos da escritura não cessam de dialogar com os tempos da 

história tanto na instância do “dizer” quanto na do “mostrar”, ampliando as condições 
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 Segundo Austin (1970) o valor performativo dos enunciados refere-se àqueles que têm a propriedade 

de realizar os atos que eles denotam pelo simples fato de serem enunciados. 
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de recepção da obra pelo leitor. Nela cada palavra se tinge de poeticidade e 

dialogicidade. O diálogo, nesse contexto, torna-se instrumento da construção humana e 

faz emergir um sujeito descentrado da relação eu-tu, instalando-o em um entre-lugar 

intersubjetivo que promove dialeticamente o reconhecimento do outro e, ao mesmo 

tempo, o reconhecimento de si no outro. É o próprio Paulo Freire que no interior do 

manuscrito atesta essa proposição: “Na verdade, não há ‘eu’ que se constitua sem um 

‘não eu’. Por sua vez, o ‘não eu’ constituinte do ‘eu’ se constitui na constituição do eu 

constituído”
120

. 

Experiência semelhante a que Octavio Paz qualifica, pela poética imagem de 

“outridade constitutiva”
121

 do humano, reconhecendo como o fez Paulo Freire que o 

homem se faz homem graças a percepção de sua radical “outridade”. 

 A carta dedicatória torna-se, assim, uma prática “etopoiética” de Paulo Freire, 

revelando sua orgânica dialogicidade e delineando o contorno de uma voz em 

permanente relação com o outro e com o mundo. Nostálgicas lembranças do passado 

que se tornam pressentimentos do futuro e corporificam seu “ethos” sem permitir que a 

história esgote o sentido de sua escritura. 

A exemplo do que confessa Montaigne ao seus leitores, “Ainsi, lecteur, je suis 

moi-même La matière de mon livre”
122

 também Paulo Freire é ele próprio a matéria e a 

substância não só da carta que acompanha o manuscrito da Pedagogia do Oprimido 

como também de todas as suas obras. 

 Em especial nesse epitexto analisado, foi possível entrever o deciframento que 

ele realiza de si próprio e do cotidiano dolorido de seu exílio. Com interferências do 

corpo e da alma une-se a mão encarnada que escreve à voz abafada pela saudade que 

ressoa de forma coerente, delineando o que poderia ser denominado “o ethos freiriano” 

que será analisado no capítulo V. 

 

 ● Paratexto 2: A epígrafe 
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 MONTAIGNE, 1972, p. 23. Tradução livre da língua francesa: “Assim, leitor, eu sou eu mesmo a 

matéria do meu livro”. 
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 Tudo que Paulo Freire toca se tinge de dialogicidade e de intencionalidade, 

exigindo do leitor uma compreensão responsiva. É o que ocorre também com a epígrafe 

o peritexto que introduz com coerência “Pedagogia do Oprimido”. 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.13. 

 
 

 No manuscrito, a epígrafe, que é um importante constituinte paratextual da obra, 

aparece soberana no centro do fólio em branco, introduzindo a obra. Já na 17ª edição, 

ela é apresentada logo abaixo do subtítulo do capítulo introdutório - “Primeiras 

Palavras” - dividindo espaço com ele. Na 56ª edição de 2014, entretanto, a epígrafe 

volta a ocupar o espaço original, tendo novamente a integralidade da folha inicial 

reservada para ela. Trata-se de uma simples reorganização espacial determinada por 

critérios puramente editorias ou técnicos de diagramação? Julgamos que não. A posição 

e o destaque destinados à epígrafe podem interferir e alterar as condições de recepção de 

uma obra, dada sua importância no jogo de antecipações e inferências que o leitor 

realiza ao construir o sentido para o conteúdo do texto. Ela assume uma função que não 

é apenas discursiva ou textual, mas igualmente social e ideológica. 

 Em “Pedagogia do Oprimido”, as palavras que compõem a epígrafe se negam a 

apresentarem-se como simples adorno textual com apenas uma significação. A 

dialogicidade orgânica que a constitui recusa exclusividades de sentidos, de 

significações e de leituras. Nela, a palavra rejeita a condição de resumir um conceito 

com significação unívoca, mas abre-se para incluir uma pluralidade de sentidos. 

 Sabe-se que a epígrafe é um gênero bastante estereotipado e, em nosso caso, 

também híbrido, por se colocar em um espaço fronteiriço muito próximo da dedicatória. 

 De uma forma geral, o leitor reconhece esse gênero paratextual por suas 

características inerentes, vale dizer, pelo seu plano da expressão, manifestando-se 
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como um enunciado curto que utiliza citações de outras vozes; pelo seu plano do 

conteúdo, prevendo citações retiradas de cânones literários ou acadêmicos 

significativos para quem a utiliza; e também pelo seu plano ideológico, já que as 

epígrafes necessariamente tecem fios dialógicos com o conteúdo da obra que 

introduzem. 

 No caso da epígrafe analisada, algumas diferenças merecem ser ressaltadas. A 

primeira delas diz respeito ao fato de Paulo Freire não se valer da tradicional formatação 

que incorpora enunciados de efeito extraídos de fontes acadêmicas ou literárias. Ele 

elege sua própria palavra para cumprir tal função e, ao criar poeticamente sua epígrafe, 

assume a autoridade legítima que tem sobre o tema que será tratado na obra. 

 Uma segunda particularidade refere-se ao tom claramente incitativo e 

convocatório da epígrafe, construído graças à utilização de recursos retóricos e 

argumentativos que delineiam o perfil ideológico dos leitores para os quais se reporta. 

 Para produzir tal efeito estilístico, a estrutura da epígrafe é construída a partir de 

uma asserção complexa voltada para uma afirmação plena: (a obra é dedicada) “aos 

esfarrapados do mundo” (os oprimidos). Sobre ela incidem diferentes operadores 

argumentativos que introduzem três proposições derivadas e hierarquizadas que 

aparecem em uma escala gradativa, todas orientadas para a mesma conclusão (R)  

R: “aos esfarrapados do mundo” (afirmação plena) 

Proposição 1: “e, aos que neles se descobrem”, introduzida pelo operador de 

adição “e” que acrescenta uma inserção na anterior, levando ao sentido de “e aos que se 

identificam com os esfarrapados”. 

Proposição 2: “e, assim, descobrindo-se, com eles sofrem”, introduzida pelo 

operador “e”, com valor de nova inserção e “assim + gerúndio”, levando à ideia de 

causa e consequência (“por essa razão”, “consequentemente”). 

Proposição 3: “mas, sobretudo, com eles lutam”, introduzida pelo operador 

“mas” que seleciona a ideia mais forte na escala argumentativa, intensificada pelo 

operador “sobretudo” que prioriza a ação de lutar pelo oprimido. Não basta identificar-

se com o oprimido. É preciso lutar junto deles. 
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 Por essa arquitetura dos enunciados, o leitor capta o tom incitativo da epígrafe, 

propondo que não basta apenas identificar-se com a causa do oprimido (“os 

esfarrapados”), nem sofrer por eles, é necessário lutar por suas causas. Observa-se que 

a epígrafe torna-se fruto do entrelaçamento de um sujeito discursivo que argumenta 

retoricamente e de um sujeito social “transindividual” que propõe ações e pretende 

levar o leitor não apenas a ler o mundo, mas a agir nele. 

 Portanto, muito mais do que sinalização da filiação política, filosófica e 

ideológica de Paulo Freire, essa epígrafe representa o verdadeiro condensamento de um 

“constructo” que será desenvolvido ao longo de toda sua obra, ou como concluiria José 

Eustáquio Romão: 

 

As grandes sínteses não são totalmente dadas ou elaboradas por um 

sujeito individual. Na verdade resultam das formulações de um sujeito 

transindividual, construído a um só tempo, pelo coletivo que as 

potencializaram e pelo indivíduo que as ordenou e exprimiu de 

maneira adequada e oportuna
123

.  

 

 A “imagem de si” que é projetada no discurso já a partir do modo de enunciação 

da epígrafe criada por Paulo Freire revela, “mostra” o ethos desse sujeito 

“transindividual”, que milita ao escrever e escreve ao militar, sempre a favor do 

oprimido. Além de confirmar sua conexão política, filosófica e ideológica a epígrafe 

sugere ao leitor um plano de leitura compatível com essa filiação e é representativa do 

significado global da obra que ela introduz. 

 

● Paratexto 3: Os peritextos editoriais – Capa, Contracapa e Sobrecapa 

Como já discutido no item desta tese intitulado “Do manuscrito à obra editada”, 

para Roger Chartier
124

 os autores não escrevem livros, escrevem textos que se 

transformam em livros pelas mãos dos seus editores. No caso de “Pedagogia do 

Oprimido (o manuscrito)”, foi preciso transformar os fólios soltos e recuperados com 

Jacques Chonchol na edição fac-similada de uma obra que já circulava pelo mundo há 
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mais de 40 anos. Seus editores cumpriram essa função com absoluta coerência e 

fidelidade ao pensamento freiriano, como é possível constatar pelos peritextos editoriais 

e entre eles pela capa e contracapa da publicação do manuscrito. 

A opção pela capa dura, tecnicamente denominada de “hardcover” e pela 

sobrecapa ou jaqueta designada como “dust jacket” sugerem uma preocupação artesanal 

com esse processo. Sabe-se que, ao longo do tempo, a função pragmática das capas dos 

livros tem ido muito além do aspecto de sua preservação, tornando-se atualmente um 

paratexto que muito contribui com a construção do sentido e com as condições de 

recepção das obras. 

A capa dura interna materializou-se sob a forma de encadernação em 

revestimento resistente na cor verde, em que se vê o nome do autor e o título da obra 

ladeado por bordas filetadas em dourado. Na contracapa, observa-se a mesma borda 

dourada e na parte inferior a indicação dos apoiadores do projeto editorial, a saber: 

Editora e Livraria Paulo Freire, Universidade Nove de Julho e Ministério da Educação – 

Governo Federal. A gravação na lombada do livro mantém o mesmo estilo e nela 

registram-se as inscrições “2013 – Pedagogia do Oprimido (o manuscrito) – Paulo 

Freire”. 

Já a sobrecapa ou jaqueta parece indicar propósitos mais metafóricos 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013. 
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Trata-se de uma proposta elegante em papel de gramatura diferente da que é 

usada no miolo do manuscrito, na cor sépia, o que acentua a ideia da presença de um 

material envelhecido que percorreu a história ao longo do tempo e, por essa razão, 

apresenta-se com as manchas amarronzadas provocadas pelas dobras do tempo. Essa 

sobrecapa insere-se na área considerada como epitexto editorial, não sendo possível 

identificar e nomear o seu autor. 

Acentuando essa percepção, é utilizada como marca d’água um excerto do 

capítulo dois, página 74, fólio 10, retirado da própria obra que tematiza o “controle 

necrófilo” que a opressão, na concepção bancária de educação, exerce sobre a mente 

dos educandos, transformando-os em recipientes e impedindo-os de pensar, o que 

impossibilita a ação de transformar o mundo em um espaço mais humano. 

Sobreposta a essa marca d’água destacam-se elementos altamente sugestivos, a 

saber: o nome do autor posicionado na parte superior, seguido, pelo título da obra no 

centro, ambos na cor preta, e logo abaixo, a imagem, também na cor preta e em posição 

transversal, de um bico de pena ou aparo como é designado o antigo artefato que, 

quando molhado na tinta, era utilizado como instrumento de escrita nos séculos 

passados. Na parte inferior, inscrevem-se mais uma vez os apoiadores do projeto 

editorial com seus respectivos logotipos e suas cores originais. Entrecruzam-se nessa 

sobrecapa, como se pode observar, novamente diferentes temporalidades que dialogam 

entre si. Essa sobrecapa coerentemente mantém a dialogicidade e a natureza de 

palimpsesto que marcam a obra. Coexistem, no mesmo espaço, o tempo da sua escritura 

(1968) metaforizados pela marca d’água, pela cor sépia e pelo bico de pena
125

 que 

induzem a leitura a atestar a autenticidade da imagem impressa na trama do papel. Ao 

mesmo tempo, tanto a inscrição da lombada quanto o registro dos apoiadores 

transportam-nos para 2013, tempo em que se tornou possível a publicação do 

manuscrito. 
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 Ressalte-se, ainda, um caráter adicional a esse símbolo, já que em muitas culturas a pena simboliza 

clarividência, justiça e força do pensamento, conforme CHEVALIER & GHEERBRANT, 1997. É 

possível também remeter à recorrente imagem que metaforiza a lei imperial de 13 de maio de 1888 – a 

Lei Áurea – diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil, relacionando-a à libertação do oprimido 

de hoje. 
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Na mesma atmosfera sépia de recuperação da memória textual, na parte da 

sobrecapa que se justapõe à contracapa destaca-se a carta-dedicatória escrita aos amigos 

chilenos, quando Paulo Freire os presenteou com o manuscrito. Verdadeiro fio histórico 

que possibilitou sua recuperação, atestando sua importância enquanto paratexto da obra. 

Dando continuidade ao grafismo da “jaqueta”, a primeira orelha apresenta a 

fotografia de Paulo Freire seguida por uma breve sinopse da vida e do contexto em que 

o texto foi escrito e a segunda orelha destaca uma relação de dezesseis obras do autor. 

Assim, é possível concluir que a capa, a contracapa e a sobrecapa constituem 

importantes peritextos que emolduram a encarnação textual de 2013 do manuscrito. Elas 

contribuem com a recepção da obra, possibilitando uma leitura mais pertinente e 

determinando apropriações específicas de sentido que são diluídas pelo rastro que o 

processo editorial imprimiu nessa publicação. 

 

● Paratexto 4: Título e intertítulos 

No texto “Pedagogia do Oprimido – Leitura de seus leitores e intérpretes”
126

, 

Moacir Gadotti, amigo de Paulo Freire e um dos responsáveis pelo projeto editorial do 

manuscrito, observa o que é perceptível no contato com o texto: 

 

Nos originais, não encontramos o título do livro e nem títulos para os 

seus quatro capítulos. Até a 17ª edição (1987), revista por Paulo 

Freire, só apareciam, no início de cada um de seus capítulos, os 

assuntos destacados por ele mesmo nos manuscritos (menos no 

capítulo três onde aparece só o número III)
127

. 

 

 Mais adiante estabelece, ainda, uma instigante relação entre o prefácio escrito 

pelo professor Ernani Maria Fiori, um dos primeiros leitores do manuscrito, ao lado de, 

como já vimos, Elza Freire, alegando que: 
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Embora os manuscritos de Paulo Freire não tivessem nenhum título, 

Fiori termina sua apresentação afirmando que, tomar a palavra ‘dos 

que a detém e a recusam aos demais’ é difícil, mas essa tomada é 

imprescindível para o aprendizado do oprimido. Essa seria a 

‘pedagogia do oprimido’. Ele estava sugerindo, assim, um título para 

o livro de Paulo Freire
128

. 

 

 Embora não apareça no manuscrito o estatuto de título, com a disposição gráfica 

tradicional que se espera desse paratexto, o título da obra já estava embrionariamente 

criado, já que é nomeado pelo próprio Paulo Freire em suas “Primeiras Palavras”: 

 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.15, fólio I. 

 

 Assim, o título do livro já estava sendo gestado (e quiçá escolhido) por Paulo 

Freire, como se observa na apresentação que ele faz de sua obra. 

Já na edição de 2013, o título “Pedagogia do Oprimido (o manuscrito)” instaura 

um movimento polifônico que alerta o leitor que se trata de uma nova obra “o 

manuscrito”. Esse sentido é construído graças a utilização do recurso tipográfico dos 
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parênteses. O elemento que é colocado entre parênteses pelos editores que selecionaram 

esse novo título introduz uma nova voz que promove uma operação de ruptura da 

continuidade enunciativa e sintática, acrescentando a informação sobre a natureza da 

obra: um manuscrito. Trata-se, assim, de uma nova edição apresentada sob essa forma, 

adverte-se ao leitor. 

 

 ● Os subtítulos 

 Não aparecem, no manuscrito, subtítulos ou intertítulos introduzindo cada um 

dos quatro capítulos, como se pode observar no exemplo a seguir: 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.22, sem numeração de fólio. 

 

 Como já visto e atestado por Moacir Gadotti, “[...] até a 17ª edição (1987), 

revista por Paulo Freire, só apareciam, no início de cada um de seus capítulos, os 

assuntos destacados por ele mesmo nos manuscritos (menos no capítulo três onde só 
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aparece o número III)”
129

. Esses “assuntos destacados”, a nosso ver, constituem na 

verdade os grandes “constructos” do pensamento freiriano, diluídos nessas divisões que 

apresentam ao leitor uma sinopse do conteúdo de cada capítulo, apontando verdadeiras 

diretrizes que condensam seus conceitos. 

 Como se observa no exemplo acima, o primeiro capítulo apresenta a justificativa 

de por que se faz necessária uma pedagogia do oprimido, analisando que a superação da 

contradição opressores/oprimidos só ocorre quando os oprimidos assumirem a tarefa 

histórica de libertarem-se a si e aos opressores. Examinando a situação concreta dos 

opressores e dos oprimidos, o capítulo é encerrado com o “constructo” de que “[...] 

ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 

comunhão”. 

 Vale ressaltar que são transformados em subtítulos, a partir da 17ª edição, esses 

enunciados destacados que, após suas sucessivas reedições, transformaram-se em 

fórmulas sentenciosas e em citações célebres que se faz de Freire, fartamente utilizadas 

como epígrafes, a exemplo de “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 

os homens se libertam em comunhão”, graças à operação de destaque de que se 

revestem quando fazem às vezes de subtítulos. 

 O mesmo ocorre no segundo capítulo que tem como tema a análise da educação 

bancária em oposição à perspectiva problematizadora ou libertadora da educação. Trata-

se, possivelmente, do capítulo mais familiar para os leitores de Freire e também 

apresenta dois enunciados destacáveis que, muito além de sua função tradicional, 

tornam-se teses, proposições, afirmações soberanas como se observa a seguir: “Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo. O homem como um ser inconcluso, consciente de sua 

inconclusão, em seu permanente movimento de busca do ‘ser mais’”. 

 No terceiro capítulo, página 87, sem numeração no fólio, encontra-se apenas o 

registro “Capítulo III”, sem a nomeação de nenhum subtítulo. Esse capítulo é dedicado 

à discussão da relação entre diálogo e dialogicidade na educação como prática de 

liberdade. Examina a relação entre os temas geradores, conteúdo programático e a 

metodologia dessa educação problematizadora. 
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 Vale ressaltar que, nesse capítulo, seu conteúdo é apresentado como um todo, 

sem a intercalação dos subtítulos que aparecem nas edições posteriores consultadas. Ao 

leitor fica a impressão de que ele foi escrito, à época, de forma “catártica”, já que 

descreve didática e detalhadamente sua práxis “de experiência feita” de como deve 

proceder o leitor para relacionar os temas geradores com o conteúdo programático, 

como deve ocorrer essa investigação em seus vários momentos. 

 Finalmente, o quarto capítulo é dedicado à análise das teorias da ação cultural 

que se desenvolvem a partir das matrizes antidialógica e dialógica: a primeira serve à 

opressão e a segunda está a serviço da libertação do oprimido. 

 O subtítulo utilizado é um enunciado generalizante que é retirado do primeiro 

parágrafo do corpo do texto e assume um tom ligeiramente solene que incorpora-se ao 

ethos freiriano, porque exprime a verdade da sua experiência vivida. 

 

 ● Paratexto 5: “Primeiras palavras”: prólogo e assinatura 

 No manuscrito, não se localiza, ainda, nesse estado da obra, a presença de um 

índice ou sumário, nem o revelador prefácio do professor Ernani Maria Fiori que estão 

presentes nas edições posteriores em português
130

. Logo após a carta-dedicatória a 

Jacques Chonchol e Maria Edy, encontra-se o prólogo “Primeiras palavras” com a 

função de introduzir as ideias preliminares da obra, que já prenunciam a dialogicidade 

estruturante que caracteriza o pensamento-escritura de Paulo Freire. 

 Partindo do papel da “conscientização” na educação libertadora e o “medo da 

liberdade” que ela pode causar, Freire alerta seus leitores sobre os “fanatismos 

destrutivos” que isso pode gerar. 

 Trata-se de um diálogo metatextual proposto com seus possíveis leitores 

favoráveis ou não às suas ideias. Freire mostra-se consciente de que em alguns leitores 

seu ensaio poderá provocar reações sectárias “[...] marxistas ou não
131

, ainda que 
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discordando de nossas posições, em grande parte, em parte ou em sua totalidade estes 

estamos certos, poderão chegar ao fim do texto”
132

. 

 Dialeticamente explica por que motivo, parta de quem parta, a sectarização 

representa sempre um “[...] obstáculo à emancipação do homem”. 

 Constata-se, já a partir desse prólogo, a utilização de um recurso que ultrapassa 

os limites de mera estratégia de estilo e que pode ser analisado como uma posição 

epistemológica e ontológica de Freire diante do “outro”. Polifonicamente são “ouvidas” 

e “incorporadas” vozes dissonantes que dialogam com seu ponto de vista, em coerente 

conformidade com seu “modus comunicandi” dialético-dialógico. 

 Curiosamente, o autor conclui o prólogo com agradecimentos em branco, com o 

espaço-tempo da escrita e com sua assinatura. 

 
Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.21, fólio 7. 
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 Observa-se pelo fragmento acima que talvez sua intenção fosse citar 

nominalmente, os primeiros leitores críticos da obra, que poderiam ser incorporados aos 

sinais gráficos deixados em branco. Já na edição posterior consultada, essa ausência é 

preenchida com o enunciado generalizante “[...] todos quantos leram os originais deste 

ensaio”. O próprio Paulo Freire justifica, em “Pedagogia da Esperança” a omissão de 

nomes nesse agradecimento:  

 

No agradecimento, quando da primeira brasileira, que só pôde 

aparecer na altura em que o livro já havia sido traduzido ao inglês, ao 

espanhol, ao italiano, ao francês e ao alemão, omiti pelo clima de 

repressão em que vivíamos, os nomes de alguns amigos e também de 

companheiros de exílio
133

. 

 

 Acrescente-se, ainda, que enquanto no manuscrito lê-se “Santiago. Inverno de 

67”, na 17ª edição, revisada pelo autor, encontra-se: “Santiago, Chile, outono de 1968. 

Paulo Freire”. O que demonstra que a obra tenha sido escrita entre 1967 e 1968. 

 A assinatura de Paulo Freire ao concluir este prólogo bem como a que encerra a 

carta-dedicatória destinada a Jacques Chonchol e Maria Edy instauram uma 

predisposição sensível diferenciada no leitor, pois é a prova da sua presença física sobre 

o suporte. Trata-se de um signo que marca a sua identidade, valida as ideias e 

convicções sobre as quais ele se responsabiliza, legitimando o seu próprio ato de 

escrever. 

 Para os analistas do discurso Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau, a 

aplicação autografada do nome  

 

[...] indica perfeitamente o caráter híbrido da assinatura, signo 

marcante que conjuga a força do nome próprio – ela designa um 

indivíduo – à força ilocucionária de um ato de linguagem – assinar é 

fazer – esse se comporta como um dêitico, uma vez que fornece ao 

escrevente uma ancoragem situacional
134

. 
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 Vê-se, assim, que a assinatura é um gesto de auto-reflexividade ligada também 

ao “modus faciendi” que remete tanto ao sujeito do enunciado, quanto ao tempo-espaço 

da enunciação. 

 Conclui-se dessa forma que, ao assinar o prólogo, Paulo Freire está 

corroborando todos os atos de escritura de sua obra, considerada à época “subversiva e 

perigosa”, bem como expressando sua vontade consciente de “dizer a sua palavra”. 

 

 ● Paratexto 6: Apresentação 

 Como é possível observar pela análise do material paratextual do manuscrito 

analisado até aqui, eles são heterogêneos, possuem naturezas diferentes e são escritos 

em diversos registros, entretanto a interpretação de cada um deles repercute em todos os 

demais. Cada um deles manifesta a sua historicidade própria, mas compõe um todo 

coerente, justificando-se entre si. Todos eles são de capital importância para a 

compreensão do manuscrito, tornando-o uma encarnação textual datada da “Pedagogia 

do Oprimido”. 

 Já a partir da folha de rosto, explicita-se a paternidade da publicação: Jason 

Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti – os responsáveis pelo projeto 

editorial, organização, revisão e pelos textos introdutórios. Esses editores iniciam a 

“Apresentação”, que se constitui como um epitexto editorial situado no exterior da obra, 

fornecendo importantes informações aos leitores que esclarecem como a publicação dos 

manuscritos tornou-se possível. Contam que um encontro casual com Jacques 

Chonchol, em 2001, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, foi o ponto de partida 

para terem acesso aos manuscritos e concretizar o antigo sonho de localizar e publicar 

em fac-símile os originais de “Pedagogia do Oprimido”. 

 A partir desse encontro, têm início as conversações que determinaram que um 

emissário iria, em data oportuna, à Santiago do Chile para tirar uma cópia dos originais 

da obra. Os editores da publicação não perderam tempo e relatam que 
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Ainda em 2001, o professor Adriano Salmar Nogueira e Taveira foi 

recebido em Santiago por Jacques Chonchol e Maria Edy, na própria 

residência do casal, de lá trazendo, finalmente, a tão esperada 

fotocópia autêntica dos já quase mitológicos manuscritos. A partir daí, 

o Instituto Paulo Freire fez algumas cópias, das quais se extraiu a 

matriz que deu origem a esta publicação
135

. 

 

 O epitexto é concluído pelos editores com o registro nominal dos devidos 

agradecimentos aos apoiadores da publicação dos manuscritos, a saber: a Jacques 

Chonchol que doou os originais ao governo brasileiro, aos familiares de Paulo Freire 

que autorizaram a publicação, e também ao Ministério da Educação e ao Reitor e Pró-

reitora acadêmica da Universidade Nove de Julho, pelo apoio técnico e financeiro que 

possibilitou a empreitada editorial. 

 Dessa forma, muito além da função bem comportada de “Apresentação” da obra, 

esse epitexto editorial recupera o contexto que possibilitou a publicação do material em 

uma perspectiva trans-histórica que faz novamente cruzarem-se várias temporalidades. 

Por meio dela, o leitor percorre com os editores não apenas os doze anos dessa trajetória 

que se inicia em 2001 e culmina com a publicação de 2013, em meio às comemorações 

do cinquentenário da experiência de Paulo Freire em Angicos, mas esse leitor é também 

transportado para o tempo do exílio de Paulo Freire no Chile que testemunhou a gênese 

da obra. 

 A ausência dessa apresentação possivelmente privaria o leitor da compreensão 

da circulação material da obra, assumida pelos editores e alteraria as condições de sua 

recepção, interferindo no entendimento não só de aspectos interiores à própria obra, 

como também da lógica da articulação dessas temporalidades cruzadas que estão 

embutidas nela. 

 

 ● Paratexto 7: Entrevista com Jacques Chonchol (20 de agosto de 2013) 

 A inserção da entrevista realizada por José Eustáquio Romão com Jacques 

Chonchol no Chile, dois anos após os primeiros movimentos de recuperação dos 

manuscritos de Pedagogia do Oprimido traduz a preocupação editorial de mais uma vez 
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contextualizar os fatos históricos que envolveram a publicação da obra. A partir de um 

lugar testemunhal, a relação entre Paulo Freire e o amigo chileno que guardou por 

tantos anos esse importante documento assume o protagonismo na entrevista. 

 Afastando-se do formato canônico das entrevistas tradicionais, José Eustáquio 

Romão a efetua de maneira atenta, informal e descontraída, intercalando entre suas 

perguntas e as respostas de Jacques Chonchol fragmentos narrativo-discursivos em 

primeira pessoa personalíssimos, sensíveis e, por vezes, até poéticos que convidam o 

leitor a recriar o contexto situacional em que a entrevista foi realizada. 

 Dessa entrevista de natureza híbrida que, como os demais constituintes 

paratextuais pluraliza vozes e temporalidades, vale destacar alguns fragmentos das 

respostas de Jacques Chonchol que validam e ratificam fatos históricos que 

acompanham a gênese do manuscrito. 

 Sobre a relação com Paulo Freire, o ex-ministro relembra:  

 

Não somente trabalhamos juntos, como nos tornamos muito amigos. 

Almoçávamos juntos, pelo menos uma vez por semana, em geral na 

casa de Paulo e Elza, de cuja galinha de cabidela não posso me 

esquecer
136

. 

 

 Indagado sobre a história do manuscrito, reconstrói o cenário em que ela se deu: 

 

A história é muito simples. Certo dia, estando com Paulo – não me 

lembro mais se na minha casa ou na casa dele, para a famosa galinha a 

cabidela de Elza, quando ele me disse: ‘Quero deixar-lhe uma 

lembrança de todos estes anos de trabalho juntos: quero lhe dar um 

livro que escrevi e que penso que é importante’. Recebi a lembrança, 

li a bela dedicatória que ele fizera para mim e para minha esposa e 

guardei-o, religiosamente, todos estes anos. E aí termina a história do 

manuscrito
137

. 
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 Mais adiante, reaviva as imagens do seu próprio exílio e elucida as condições de 

sobrevivência do manuscrito, esclarecendo como o material chegou até ele: 

 

Com o golpe militar, refugiei-me na embaixada da Venezuela, onde 

permaneci exilado por 9 (nove) meses, porque não me davam salvo-

conduto para ir a outro país. Atacaram minha casa, que não era esta, 

mas uma outra, localizada em uma comuna (bairro) vizinha. 

Dilapidaram minhas coisas, especialmente a biblioteca, levando livros, 

documentos e objetos, de que nunca mais tive notícias. Não sei como 

o manuscrito escapou. Foi um verdadeiro ‘milagre’. [...] Minha mãe, 

embora idosa, muito cuidadosamente salvou o manuscrito e o enviou 

para mim, a Paris, por meio de minha irmã. Na capital francesa, tive 

contato com muitos brasileiros, como Celso Furtado. De volta ao 

Chile, trouxe o manuscrito comigo. Continuo guardando-o 

religiosamente
138

 

 

 Ao final da entrevista, Jacques Chonchol confessa ao entrevistador. 

 

Algumas vezes, cheguei a pensar que não fazia sentido ficar com ele. 

Pensei em doar o manuscrito à UNESCO. Ainda bem que não o fiz, 

porque me parece mais adequado que ele fique no Brasil, na terra de 

Paulo Freire, à disposição da humanidade
139

. 

 

 Concluindo este capítulo, há de se considerar que a análise desses constituintes 

paratextuais do manuscrito, possibilita aos seus leitores do século XXI entrarem no 

tempo da gênese da obra e constituem-se como verdadeiros guias de leitura, como 

senhas que oportunizam condições de entendimento não só dos vestígios que foram 

deixados na obra pelo passado, como também facilitam que novos significados possam 

ser acrescidos à obra no futuro, viabilizando que se identifique como a obra foi 

concebida em cada momento da sua história.  

 

 4.2 – Relações dialógicas intertextuais e intratextuais presentes na obra 
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Como temos insistentemente afirmado até aqui, o princípio articulador do 

pensamento freiriano e também da epiderme de sua escritura é a “dialogicidade”. 

Importante ressaltar que Paulo Freire não utiliza o termo “dialogismo” (do grego 

dialógos + ismo, cujo pospositivo sugere a ideia de uma doutrina ou sistema de diálogo) 

como o faz Bakhtin, o importante pesquisador russo, que ao lado do dialogismo 

desenvolveu outros importantes conceitos como polifonia, cronotopo, exotopia, 

compreensão responsiva entre outros. Ao invés de dialogismo, o educador 

pernambucano opta por “dialogicidade” (do grego dialógos + i + dade que reporta à 

ideia de qualidade ou natureza do que é dialógico). O conceito remete, assim, a um 

diálogo que é qualificado por estar em permanente movimento de ação-reflexão-ação. 

Se para Bakhtin o dialogismo é uma característica da própria linguagem e está 

inserida nas práticas discursivas, para Paulo Freire a dialogicidade é a essência da 

educação como prática da liberdade, é o dispositivo que promove a humanização, é 

ferramenta de conscientização, de combate às exclusões e da própria libertação das 

estruturas que oprimem e alienam o ser humano. 

No ideário freiriano, o diálogo não se restringe à relação face a face entre 

interlocutores, mas amplia-se em diferentes direções e transita por várias dimensões: 

diálogos entre pessoas (educando – educador); diálogos entre os autores de quem busca 

inspiração; diálogos entre “Pedagogia do Oprimido” e os textos que o antecederam; 

diálogos entre educação e vida e, sobretudo, diálogos entre ele e sua própria escritura. 

Nesse contexto, estão sempre presentes denúncias e anúncios dos movimentos na 

história e da história, as contradições da vida social, as exclusões e as possibilidades de 

reversão. Pela abordagem dialógica que propõe na obra, estabelecem-se diferentes 

relações intertextuais e intratextuais. 

O conceito de intertextualidade, tão presente nas diferentes dimensões do 

manuscrito, teve sua origem na Teoria Literária e foi introduzida na década de 60 por 

Júlia Kristeva, com base no conceito de dialogismo de Bakhtin. Esse conceito designa 

 

[...] ao mesmo tempo uma propriedade constitutiva de qualquer texto e 

o conjunto de relações explícitas ou implícitas que um texto ou um 

grupo de textos determinado mantém com outros textos. Na primeira 

acepção, é uma variante de interdiscursividade. [...] Concepção 
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ampliada por Barthes: ‘Todo texto é um intertexto; outros textos estão 

presentes nele, em níveis variáveis’
140

. 

 

 A definição mais conhecida de intertexto é a de Julia Kristeva “[...] todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto”
141

. Entende-se por essa assertiva que todo 

e qualquer texto dialoga com outro na sua construção. 

 Por essa razão, Gerard Genette, que também se debruça sobre o tema, utilizou 

em sua obra a metáfora do palimpsesto para nomear as relações dialógicas que os textos 

estabelecem entre si: 

 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 

para se traçar outra, que não esconde de fato, o modo que pode lê-la 

por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, 

entenderemos por palimpsestos (mais literalmente: hipertextos) todas 

as obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por 

imitação
142

. 

 

 Genette preferiu usar o conceito de “transtextualidade” para indicar “[...] tudo 

que coloca o texto em relação, manifesta ou secreta, com outros textos”
143

, diminuindo 

assim a abrangência do conceito de intertextualidade. 

 O autor estabelece uma tipologia dessas relações transtextuais, distinguindo 

cinco categorias: a intertextualidade que supõe a presença de um texto em outro (por 

citação, alusão etc); a paratextualidade
144

 que, como já vimos, refere-se aos elementos 

que se localizam no entorno do texto propriamente dito e que podem ser subdivididos 

em peritextos (interiores ao próprio texto: título, subtítulo, intertítulo, epígrafe, 

prefácio, índice, nota, ilustração, capa, contracapa...) e os epitextos que são externos ao 

texto em si (correspondência, diário, encarte, entrevista...), cabendo ao leitor estabelecer 

a relação que esses elementos mantêm entre si e perceber a intencionalidade aí 

embutida; a metatextualidade
145

 pela qual se estabelece uma relação crítica de 
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comentário de um texto por outro; a arquitextualidade
146

 que põe um texto em relação 

às diversas classes com as quais ele se relaciona: “[...] a determinação do status 

genérico de um texto não é sua [do autor], mas, sim, do leitor, do crítico, do público, 

que podem muito bem recusar o status reivindicado por meio do paratexto”
147

 e, 

finalmente, a hipertextualidade que, apesar de se aproximar das definições recorrentes 

de intertextualidade, trata de relações mais próximas entre textos: “Entendo por 

hipertextualidade toda relação que une um texto B (que chamarei hipertexto) a um texto 

anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma que 

não é comentário”
148

. 

 Na esteira dessas reflexões de Genette sobre as relações dialógicas transtextuais, 

cumpre acrescentar outras perspectivas para que se possa ter uma visão mais ampla 

sobre o conceito. 

 Em “Marxismo e Filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem”, Bakhtin defende que  

 

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com o contexto). 

Somente, nesse ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, 

iluminando tanto o posterior como o anterior, juntando dado texto a 

um diálogo. Enfatizamos que esse contato é um contato dialógico 

entre textos [...] por trás desse contato está um contato de 

personalidades e não de coisas
149

. 

 

 No manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” podem ser observados vários níveis 

da intertextualidade. Com relação a citações, alusões ou referências vários autores são 

citados explicitamente “[...] tanto da fenomenologia, quanto do existencialismo e do 

marxismo. Ele (Paulo Freire) propõe uma síntese teórica entre cristãos e marxistas”
150

. 

Dialogam com os seus pontos de vista, os pensamentos de autores representantes de 

diferentes formações discursivas ou ideológicas: Marx, Hegel, Sartre, Martin Buber, 

Simone de Beauvoir, Frantz Fanon, Albert Memmi, Lenin, Che Guevara, George 

Luckács, Erich Fromm, Reinhold Niebuhr, Jaspers, Pierre Furter, André Mabraux, 
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Lucien Goldman, entre outros, além de brasileiros como José Maria Fiori, Álvaro Vieira 

Pinto, Cândido Mendes e Guimarães Rosa. Essa prática intertextual por citação ocorre 

pela “co-presença” de textos que são identificáveis, graças ao uso das aspas e por 

asteriscos, para indicar uma chamada de nota, já que nesse estado da obra, as notas 

ainda não se encontravam numeradas e ainda estavam incompletas. 

 Além das citações explícitas, observa-se também a ocorrência de puras 

referências que não expõem o texto citado, mas a este remete por um título, pelo nome 

do autor ou pela exposição de uma situação específica como, por exemplo, em um 

fragmento textual em que o autor discute que a consciência oprimida do camponês,  

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 52, fólio 30. 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 52, fólio 30. 

 

 Em inúmeros outros movimentos intertextuais, observa-se o autor remetendo a 

escritos seus anteriores, por meio de autocitações:  
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Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 52, fólio 30. 

 

 Como é possível observar, a arquitetura transtextual do manuscrito é marcada 

fortemente pela dialogicidade. São trazidas para o interior da obra diferentes vozes “às 

vezes até dissonantes” como avalia Danilo Streck: 

 

[...] há vozes muito diferentes presentes no livro [...]. Estão presentes 

os camponeses e trabalhadores ao lado de intelectuais, artistas e 

militantes; encontramos escolas de pensamento em relação às quais 

Paulo Freire não tem a preocupação de uma aplicação coerente com 

elas mesmas, mas a sua recriação em função de uma leitura da 

realidade que se coloca como desafio para interpretação e mudança. É 

essa polifonia que faz com que tantas pessoas se ‘encontrem’ no 

livro
151

. 

 

 Paulo Freire não exclui as “vozes de textos dissonantes”, pelo contrário, 

estabelece respeitosa interlocução com elas sem abdicar de seu ponto de vista. Para ele, 

esse exercício polifônico associa-se ao conceito de inacabamento humano, ao princípio 

da dialogicidade, à ideia de realidade em permanente construção. Seu poder de 

orquestrar vozes, dissonantes ou não e que interagem ativamente no mesmo espaço, 

tornam sua palavra, no manuscrito, interindividual. 

 Ainda sob a perspectiva intertextualidade, a relação entre esse conceito e a 

produção de sentido vem sendo discutida por diferentes ângulos, entre os quais 

encontra-se a perspectiva sócio-semiológica de Verón que explica a relação intertextual 

entre os manuscritos e suas versões editadas e segundo o qual, 
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[...] no processo de produção de um discurso, há uma relação 

intertextual com outros discursos relativamente autônomos – 

manuscritos, rascunhos, primeiras versões e versões intermediárias – 

que, embora funcionando como etapas de produção, não vão aparecer 

na superfície do discurso ‘produzido’ ou ‘terminado’. Mas o estudo de 

tais textos pode oferecer esclarecimentos fundamentais não só sobre o 

processo de produção em si (veja-se a pesquisa da Crítica Genética) 

como também sobre o processo de recuperação. Trata-se, conforme as 

palavras de Verón, de uma ‘intertextualidade profunda’, já que tais 

textos que participam do processo de produção de outros textos, não 

atingem jamais (ou muito raramente) a consumação social dos 

discursos
152

. 

 

 Com base na classificação dessa “intertextualidade profunda” proposta por 

Verón para caracterizar a relação que se estabelece entre um texto-fonte, manuscritos e 

primeiras versões, sob a égide da dialogicidade estrutural do pensamento freiriano, 

torna-se possível inferir que o texto das versões editadas dialogam com o manuscrito e 

que o próprio Paulo Freire dialoga com sua escritura no ato de escrita da obra, 

considerando-se que a versão editada de “Pedagogia do Oprimido” é ela mesma e toda a 

memória que ela carrega, inclusive a do manuscrito. 

 Cabe ressaltar ainda que embora haja autores que utilizem o conceito de 

intertextualidade apenas para os casos em que ocorre a incorporação de textos alheios, 

quando são inseridos trechos do próprio autor ou rasuras, em manuscritos ou rascunhos, 

essa relação é denominada “autotextualidade” ou “intratextualidade”. 

 Como já citado anteriormente, também contribui com essa discussão a 

abordagem de Lucien Dällenbach que, em “Intertexto e Autotexto”, faz a distinção 

teórica entre intertextualidade externa/geral (relação de um texto com o de outros 

autores) e intertextualidade interna/restrita (relação de textos de um autor com seus 

próprios textos). O pesquisador suíço, com base nas posições de Gérard Genette, sem 

alinhar-se aos estudos genéticos, propõe a existência de uma “intertextualidade 

autárquica” ou “autotextualidade” para designar a relação que ocorre entre os textos de 

um mesmo autor por meio de reescrituras em um processo de autoreferenciação. O 
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autotexto é, então, definido como “[...] a reduplicação interna da obra, no todo ou em 

parte, dentro do sistema de relações possíveis de um texto consigo mesmo”
153

. 

 A autotextualidade ou intertextualidade autárquica talvez possa ser considerada 

um dos movimentos mais recorrentes no processo de criação de Paulo Freire. Cada nova 

obra produzida carrega consigo a memória daquelas que a precederam. Em “Pedagogia 

do Oprimido”, por exemplo, reiteradamente observa-se a autoreferenciação à 

“Pedagogia como prática da liberdade”, sem que isso se configure como simples 

movimento de repetição, mas sim como um exercício de reelaboração e aprofundamento 

dos seus “constructos” mais importantes. 

 Por essa razão, talvez seja possível conceber a obra freiriana como um único 

texto composto por vários outros que dialogam entre si, complementando-se e 

aprofundando-se de forma orgânica e coerente, em uma tessitura textual que conjuga 

outras tantas. 

 Quer sob a denominação de “intertextualidade autárquica” para Lucien 

Dällenbach, quer sob a designação de “autotextualidade” ou “metatextualidade” para 

Gérard Genette é em “Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido” que esses conceitos ganham maior visibilidade. É nessa obra que Freire 

explica a gênese de “Pedagogia do Oprimido”, justifica-a e se autoavalia em um 

processo de autoreferenciação permanente. É o recurso da autotextualidade que dá 

origem a essa nova escritura que desvela para o seu leitor o espaço de um sujeito 

interindividual que busca a si mesmo no ato da escritura. 

 Essas relações “metatextuais” ou “autotextuais” são recorrentes e estão diluídas 

por toda a extensão do manuscrito. Paulo Freire, em vários momentos, estabelece uma 

relação crítica com seus próprios textos, comentando-os, avaliando-os, ou se 

autorefenciando como é possível observar em alguns fragmentos selecionados: 
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Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 17, fólio III. 

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 158, fólio 16. 

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 23, fólio I. 
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(...) 

 

(...)

 

(...) 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, pp. 232-233. 
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 Como se vê, a atitude discursiva metatextual de Paulo Freire em relação à 

própria obra
154

 e aos textos que escreve é mais um indício de sua radical dialogicidade. 

Estrategicamente, o leitor (crítico ou favorável às suas teses) é conduzido para o interior 

da obra como parceiro de um diálogo que participa da relação crítica que ele instaura 

com seu texto, examinando-o, classificando-o ou analisando-o (fragmentos 1 e 4). Essa 

relação dialógica de respeito com a própria palavra e com a palavra do outro justifica 

também a intertextualidade (fragmentos 2 e 3) que marca o conjunto de sua obra. Não se 

trata de mera repetição de conceitos, mas de reafirmação e aprofundamento de seus 

“constructos” em espiral: evidência clara do respeito e da coerência que se estabelece 

entre a palavra dita e a palavra de seus possíveis críticos (fragmento 4). 

 Os mesmos fragmentos selecionados acima subsidiam uma reflexão sobre a 

arquitextualidade na obra analisada, quanto ao “status genérico” de seu texto que é 

assumido pelo próprio autor como ensaio. 

 Paulo Freire escreve “Pedagogia do Oprimido” ensaisticamente, capturando seus 

conceitos a partir de um “saber de experiência feito”. No ato de escrever, ele dá forma e 

ilumina os conceitos oriundos das experiências que viveu, por meio de uma auto-

reflexão dialética, anulando qualquer pretensão de completude (fragmento 3). Ao se 

rebelar contra essa ideia em relação ao texto, estende-a também ao ser humano, vendo-o 

como um ser inconcluso, que por ter essa consciência vive em permanente movimento 

de “[...] ser mais”, reconhecendo-o como “seres que ‘estão sendo’, como seres 

inacabados, inconclusos em e com uma realidade que, sendo histórica também, é 

igualmente inacabada”
155

. 

 Seu ensaio é a expressão de um modo de dizer e de mostrar o que pensa (“modus 

dicendi” e “modus mostrandi”) que desenha os contornos de seu modo de agir e de ser 

no discurso e na vida (“modus faciendi”). 

 As ideias de Adorno, em “O ensaio como forma”, contribuem com esta reflexão, 

mostrando que o ensaio se afasta da ideia dos tratados e das construções fechadas, 

recuando diante da “violência do dogma” das classificações. O autor mostra que 
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É inerente à forma do ensaio sua própria relativização: ele precisa se 

estruturar como se pudesse, a qualquer momento ser interrompido. O 

ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é 

fragmentada; ele encontra sua unidade ao buscá-la através dessas 

fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada
156

. 

 

 Em Paulo Freire esse fragmentário, que fratura o pensamento para torná-lo mais 

fecundo, explora os hiatos deixados pela cultura dominante, sem precisar recorrer a 

longas fundamentações teóricas ou a comprovações exaustivas. Ao invés disso, recorre 

à realidade social que o circunda e que ele conhece muito bem, matiza-a e dialetiza-a, 

sugerindo caminhos possíveis. Com um olhar oblíquo, Paulo Freire navega entre a 

conversação com o leitor e o pensamento feito de práticas vividas que se projetam sobre 

os temas que ele elege em seu ensaio, sempre em atitude de diálogo consigo, com o 

leitor e com o mundo. Prontamente, ele ganha a adesão do leitor que consegue 

reconhecer no texto uma experiência significativa, tomando-a para si. Talvez esse seja o 

motivo pelo qual, tão frequentemente, frases telegráficas sobre a educação e com 

intenção provocatória, são extraídas de “Pedagogia do Oprimido” e de outras obras suas 

e passam a ser utilizadas como epígrafes ou como aforismos à espera de respostas 

práticas em diferentes áreas do conhecimento. 

 Ao invés de propalar conclusões, Paulo Freire dissemina sugestões por uma 

lógica discursiva própria que estabelece com suas grandes categorias conexões 

transversais, sem se render diante das verdades absolutas e definitivas. 

 Chega-se assim ao quarto tipo de relação transtextual proposta por Genette: a 

hipertextualidade que se reporta à relação dialógica estabelecida entre o hipertexto e o 

hipotexto que lhe é anterior, o que equivale a dizer que todo texto derivado de outro 

anterior por transformação direta é um hipertexto. 

 Assim, o manuscrito é originariamente o hipotexto de todas as suas versões 

editadas posteriormente, sobretudo a 17ª edição revisada pelo próprio Paulo Freire. 

Todas elas passaram por operações de transformação, maiores ou menores, em função 

das exigências de cada novo tempo. 
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 Dessa forma, a publicação fac-similada do manuscrito de 2013 inseriu o texto 

embrião em um novo espaço escritural. Reunir esses duzentos fólios envelhecidos pelo 

tempo e transformá-lo em um livro criou uma nova obra, pois interroga o próprio tempo 

e solicita uma resposta desses fragmentos que procedem do passado. 

 O manuscrito enquanto hipotexto original da obra foi concebido, escrito e lido, 

como já visto na sua contextualização histórica, em uma determinada situação espaço-

temporal e, possivelmente, assume hoje uma significação social e ideológica distinta da 

prevista por Paulo Freire ao escrevê-la. Por essa razão, apesar de o hipotexto ser o 

mesmo, a publicação de “Pedagogia do Oprimido: o manuscrito” é uma nova obra, já 

que a sua história é justamente a história de suas leituras e cada uma delas mostra 

sempre o texto de diferentes maneiras, tanto no que essa obra propõe explicitamente 

pelas categorias com as quais o autor opera, quanto pelas ideias ainda adormecidas em 

estado latente ou pelas ideias que foram silenciadas, mas aguardam o despertar de novos 

sentidos. 

 

 4.3 – As coerções do gênero ensaio 

 Em “O problema do conteúdo, do material e da forma na arte verbal”
157

, Carlos 

Alberto Faraco explicita esse texto de Mikhail Bakhtin que utiliza para nomear o seu 

artigo. Trata-se de um texto basilar para que se possa entender as coerções e correlações 

entre a forma do conteúdo e o conteúdo da forma ensaio em “Pedagogia do Oprimido: o 

manuscrito”, já que o princípio da dialogicidade em Paulo Freire perpassa nessa 

perspectiva ampliada, pessoas, autores, estados de textos, disciplinas e gêneros. 

 Muito embora a reflexão de Bakhtin esteja voltada para a obra literária, ela se 

presta a orientar relações analíticas em qualquer tipo de texto. 

 Ele explica: 

Em PCMF, Bakhtin exemplifica a correlação entre forma 

arquitetônica – forma composicional, dizendo que o autor – criador 

poderá ordenar o conteúdo sob diversas perspectivas: um olhar 

trágico, cômico, lírico, satírico, heroicizante etc. E buscará a forma 

composicional (romance, conto, poema, narrativa, drama etc.) mais 

adequada à respectiva forma arquitetônica. E ao dar forma material ao 
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conjunto, deverá conquistar a linguagem, ou seja, se apropriará dela 

não como língua em si (como mera gramática, como mero suporte 

técnico), mas por suas significações axiológicas enquanto enunciado 

concreto
158

. 

 

 Assim, estudar um texto implica analisá-lo em todas essas dimensões, 

descrevendo, na perspectiva de sua forma arquitetônica, também sua forma 

composicional e a rede de relações axiológico-dialógicas que as constituem e que estão 

marcadas na forma material da linguagem que é utilizada. Busca-se, assim, apreender 

tanto a forma do conteúdo quanto o conteúdo da forma. 

 Em “Pedagogia do Oprimido: o manuscrito”, essas três dimensões entrelaçam-se 

coerentemente. Em consonância com a caracterização que também Adorno
159

 faz do 

ensaio, Paulo Freire, consciente da incompletude humana, afasta-se do tom dos tratados, 

não teme o provisório ou o fragmentário, negligencia as certezas absolutas, elenca 

conceitos que emergem de suas próprias experiências, elegendo sempre como tema 

conflitos em busca de soluções como pode ser observado no fragmento a seguir: 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 27, fólio 5. 
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 Além das contribuições de Bakhtin e Adorno, também Martín Cerda
160

 colabora 

com suas reflexões para a ampliação das ideias sobre as coerções do gênero ensaio. 

 Explicando, como o fez Adorno, em que sentido ele relaciona o ensaio a um tipo 

de escritura fragmentada, ele se posiciona da seguinte forma: 

 

Son textos expresamente  concebidos, trabajados y ejecutados como 

entidades formales autónomas: uma forma de escritura que, en lo 

esencial, responde no solo a um determinado tipo de conjunturas 

históricas sino, además, a um modo de mirar, asumir y valorar el 

mundo
161

. 

 

 Acrescentaríamos a essa posição de Cerda que, pensando-se nos ensaios 

freirianos, além de um modo de olhar, assumir e valorizar o mundo, eles também 

constituem-se como um modo de dizer, de mostrar e de agir / ser no mundo. 

 Para o autor, o essencial no ensaio não é o objeto do qual ele se ocupa, mas as 

perguntas a que ele é submetido e que orientam o ensaísta a pensar a transformação do 

mundo em tempos novos, porque são perguntas que o permitem tocar “[...] la 

concepción del mundo em su desnuda pureza”
162

 e anunciar as possibilidades  que o 

futuro promete. O ensaio está, assim, em permanente polêmica com a cultura instituída 

e sacralizada, porque descobre em cada ordem de coisas uma pluralidade de conflitos, 

desequilíbrios e contradições buscando identificar a razão deles para poder enfrentá-los. 

 Caracterizando o que entende por “ensaio revolucionário”, o pesquisador chileno 

o qualifica como um discurso plural entusiasta, apaixonado e dialógico, em que não 

existe uma única voz autorizada, outros porta-vozes são mobilizados, remetendo 

polifonicamente a diferentes sujeitos sociais. Tal caracterização se aplica integralmente 

ao pluralismo polifônico com o qual se depara o leitor de “Pedagogia do Oprimido” na 

qual se encontra, nas palavras de Moacir Gadotti, uma “metateoria”, um discurso que 

atende a públicos muito diversos e que atravessou tanto as fronteiras geográficas quanto 
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as fronteiras das ciências e das profissões. Isso tem a ver também com a polifonia do 

seu pensamento
163

. 

 Nesse contexto, Paulo Freire não hipoteca as perguntas com as quais interroga o 

mundo, mantém-se fiel a elas e não só no manuscrito, mas também em cada uma de 

suas obras posteriores, reafirma suas posições, mantendo-se fiel aos questionamentos 

que o orientam, retificando-as sempre que necessário e também ratificando-as, dando a 

falsa ideia de que reescreve suas obras. 

 Curiosamente, a exemplo do que propõe Gaston Bachelard em “A poética do 

Espaço”
164

, Martín Cerda analisa a casa como um espaço  biográfico do ensaísta, já que 

ela é o “substratum” da maior parte de seus atos, palavras e gestos cotidianos. Para o 

autor, 

 

El escritor ha sido siempre, en Ocidente, um hombre de mesa, una 

figura sentada: un ser ocupado en su tarea, un operário del lenguaje, 

sin outra noción del tiempo que la fatiga que esa postura deja en su 

cuerpo y, com alguna regularidad, asaltado por la angustia que suscita 

la página inconclusa, tachada o desechada. [...] Toda fenomenologia 

del acto de escribir debe, em consecuencia, arrancar de uma 

descripción de la mesa en la que lleva a cabo. [...] Dentro desse spacio 

que circunscribe su mesa de trabajo, el escritor es, en cambio, 

soberano de sus actos, trabajador libre de sus textos, pensador e 

soñador por cuenta propia
165

.  

 

 Muito embora o ethos freiriano não caiba integralmente na imagem passiva 

dessa “[...] figura sentada: un ser ocupado em su tarea”, dada sua militância ativa 

voltada para a práxis, vários momentos tanto na “Pedagogia do Oprimido” quanto na 

“Pedagogia da Esperança” ilustram essa relação com o espaço de trabalho que o cerca. 

Lê-se em “Pedagogia do Oprimido” 
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Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 7, fólio 71. 

 

 Contrariando a imagem contemplativa, passiva e fatigada do ensaísta que se 

angustia diante da página não acabada, Paulo Freire descreve o quarto onde escreve, a 

mesa, a xícara de café e os livros que o circundam como uma metáfora para 

exemplificar, dialeticamente, o que une o exterior ao interior no caminho da 

“presentificação da consciência” até a sua internalização. Explica que ter consciência 

dos objetos que estão a sua volta é diferente de tê-los dentro de si. 

 Em total consonância com seu ethos “professoral”, esse cenário da mesa em que 

escreve é utilizado como algo que se poderia chamar de exemplo pedagógico – atitude 

discursiva recorrente em “Pedagogia do Oprimido” – utilizado para explicar o conceito 

de “consciência continente” que caracteriza a concepção bancária de educação. 

 Já em “Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido”, 

o leitor depara-se com a imagem de um verdadeiro espaço biográfico em que Paulo 

Freire descreve, pormenorizadamente, o cenário que viu nascer em 1968 “Pedagogia do 

Oprimido”, recuperando valores figurativos e simbólicos dessa topografia como pode 

ser observado no fragmento abaixo: 
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O gosto com que me entregava àquele exercício, à tarefa de ir como 

me gastando no escrever e no pensar, inseparáveis na criação e na 

produção do texto, me compensava o déficit de sono com que voltava 

das viagens. [...]. Em casa, em Santiago, não foram raras as vezes em 

que, de tal forma envolvido pelo trabalho, gratificado por ele, eu me 

surpreendia com o sol iluminado o pequeno quarto que transformara 

em biblioteca, na Rua Alcides de Gasperi, 500, Apoquindo, Santiago. 

Com o sol e com os pássaros, com a manhã, com o novo dia. Olhava 

pela janela o pequeno jardim que Elza fizera as roseiras que ela 

plantara. Não sei se a casa estará lá ainda, pintada de azul como era à 

época. Não poderia repensar a ‘Pedagogia do Oprimido’, sem lembrar 

alguns dos lugares onde a escrevi, mas sobretudo um deles, a casa 

onde vivi tempo feliz, e de onde parti do Chile, carregando saudades, 

sofrido por partir, mas esperançoso de poder responder aos desafios 

que esperavam por mim
166

. 

 

 Carregando o “corpo molhado” por sua história, o educador pernambucano 

recupera da memória a imagem da casa que testemunhou o ato da escritura de 

“Pedagogia do Oprimido” como substratum dessa trajetória. É nesse espaço que estão 

guardadas as lembranças que “retêm o tempo comprimido”, no dizer de Bachelard. 

 No contexto das suas recordações, a referência “casa” está impregnada pela 

humana disposição sensível que lhe confere uma significação que ultrapassa sua 

materialidade. Trata-se de um tempo-espaço distante que presenciou a gênese de sua 

obra maior, emoldurado poeticamente por um cenário em que as mãos de Elza 

enfeitavam com as roseiras que plantara no pequeno jardim. A descrição desses 

panoramas da vida íntima de Paulo Freire revela a sua relação sensível não só com a 

casa que habitou em Santiago durante o exílio e que ele descreve carinhosamente, como 

também pode ser estendida para o mundo que ele vivenciou naqueles idos tempos. Tem-

se, assim, a descrição de um reduto que abrigou suas lembranças, desafios, sentimentos, 

aspirações, desejos e sonhos. Mais uma vez esses indícios auxiliam o leitor a identificar 

o ethos freiriano que transparece em todas as suas obras com total coerência. 

 Outro fragmento da “Pedagogia da Esperança” também faz referência à casa 

enquanto “espaço biográfico”, recolhendo da vida sua matéria prima. Tentando 

compreender a trama que envolvia sua depressão sempre que se encontrassem 

associados elementos como a chuva, a lama, o verde ou o barro pegajoso, Paulo Freire, 
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em uma visita que faz a Jaboatão, à procura de sua infância, finalmente consegue 

desvelar a “arqueologia” da sua dor: 

 

Foi sob a chuva forte que visitei o morro da Saúde, onde, menino vivi. 

Parei em frente à casa em que morei. A casa em que meu pai morreu 

no fim da tarde do dia 21 de outubro de 1934. ‘Revi’ o gramado 

extenso que havia na época em frente à casa, onde jogávamos futebol. 

‘Revi’ as mangueiras, suas frondes verdes. Revi os pés, meus pés 

enlameados, subindo o morro correndo, o corpo ensopado. Tive diante 

de mim como numa tela, meu pai morrendo, minha mãe estupefata, a 

família perdendo-se em dor
167

. 

 

 Revelada a trama que lhe causava o mal-estar que o afligiu durante anos, 

sepultou-o. Novamente a situação espacial da “casa da infância” é utilizada com o 

objetivo pedagógico de ensinar, possibilitando que dela seja possível extrair uma lição. 

Ele inventou uma esperança concreta para se libertar do mal estar que o incomodava. 

Não esperou passivamente, foi à busca de desnudar as tramas em que os fatos se 

escondiam para poder libertar-se da opressão da dor pela morte do pai. 

 Esse seu depoimento serviu como metáfora para passar sua leitura de mundo e 

desafiar os trabalhadores rurais e urbanos com quem trabalhava no SESI. O objetivo era 

ajudá-los a refazerem sua percepção do mundo sob uma nova óptica. Em síntese, 

usando a metáfora da “casa” de sua infância quis dizer o seguinte: 

 

[...] enquanto no meu caso, foi suficiente conhecer a trama em que 

meu sofrimento se gestava para sepultá-lo no domínio das estruturas 

socioeconômicas, a percepção crítica da trama, apesar de 

indispensável, não basta para mudar os dados do problema. Como não 

basta ao operário ter a ideia do objeto que quer produzir. É preciso 

fazê-lo
168

. 

 

 Martín Cerda chama de “casa-fantasma”
169

, a sombra do espaço em que 

transcorreu a infância, que é possível rastrear em todo escritor, aparecendo quase 

sempre no cenário doloroso de algum abalo familiar (morte, discórdia ou ruína). Em 
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Paulo Freire, ao invés de as lembranças dolorosas se tornarem um “inventário de 

escombros”, elas se transformam em material de formatação de consciência, de ensino-

aprendizagem alteração de novas percepções, de superação em busca da transformação 

das situações do mundo que estão postas e que incomodam. 

 Quanto à relação que é estabelecida com as palavras pelo escritor do ensaio, 

Martín Cerda defende que não há ensaio verdadeiro sem jogo de palavras
170

, o ensaísta, 

como “amateur des mots”, faz uso delas como matéria prima com a qual veste seus 

conceitos, fazendo com que pela alquimia do verbo elas desatem os nós da memória, da 

imaginação e do desejo de utopia, na esperança de fazê-la dizer o inédito. Em Paulo 

Freire, cada pensamento novo é filtrado pela nova palavra, pelo neologismo recorrente 

utilizado para vestir os conceitos que ele faz virem à luz com precisão, revelando 

insuspeitados significados
171

. Ele não apenas diz (modus dicendi) o novo, como também 

mostra (modus mostrandi) e faz (modus faciendi), porque se afasta dos discursos 

instituídos (tão a gosto da academia), para valorizar os valores que emergem da sua 

práxis, da experiência vivida e refletida com a linguagem e com o mundo. Cada vez que 

um item lexical é criado, uma nova palavra é inventada ou que, surge uma metáfora 

inédita ou ainda uma forma frasal incomum é utilizada, esse gesto criador revelará um 

novo conceito apontando para uma nova possibilidade de agir/ser no mundo. 

 Dessa forma, ler “Pedagogia do Oprimido: o manuscrito”, enquanto ensaio que 

se aproxima do que Martín Cerda trata como “literatura testemunhal”
172

, possibilita que 

o leitor compreenda a estrutura invisível das tramas da época em que ela foi escrita, 

preservando a singularidade de Paulo Freire. Esse leitor do século XXI pode traçar de 

perto as linhas do ethos freiriano, percebendo os movimentos de um homem que se 

observava ao escrever e que ia se questionando, dialogando consigo e corrigindo-se a 

cada página produzida. 

 Trata-se da apresentação de uma consciência que se expõe, que se desnuda e que 

consigo dialoga, situando-se nos limites de sua própria escritura. Esse contexto gera a 

possibilidade de uma nova leitura para o manuscrito, já que a história desse texto está 

ligada à história de suas distintas leituras, pois cada uma delas mais do que captar o que 
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o texto expõe explicitamente, busca desvelar o que nele está implícito, oculto ou o que 

foi silenciado pelo tempo da travessia escritural. 

 Por essa razão, talvez seja possível considerar-se os ensaios de Paulo Freire 

como “escrituras heurísticas”, definidas por Martín Cerda da seguinte forma: 

 

Entiendo escritura heurística, todo discurso (biográfico, conceptual ou 

ficticio) que esta dispuesto, explícita o implícitamente, como uma 

búsqueda, exploración o interrogación sostenida y, que, en 

consecuencia, no puede avanzar si no es corrigiendose, censurándose 

comentándose
173

 . 

 

 Essa posição encontra respaldo em relação à obra de Paulo Freire, na voz 

autorizada de José Eustáquio Romão que, no prefácio de “Educação e atualidade 

brasileira” mostra a preocupação constante de Paulo Freire em corrigir-se e promover 

atualizações e contextualizações de suas obras. Sob essa perspectiva, lembramos 

novamente o que assevera Romão: 

 

Paulo, no conjunto de sua obra, sempre revelou o quanto era 

cuidadoso com isso. Aliás, passou a vida reescrevendo o ‘mesmo 

livro’, sempre atualizando-o. E se esta inquietação perpassou a 

produção de cada texto freiriano, a edição do trabalho de ‘Educação e 

atualidade brasileira’, escrita em 1959, como a ‘Tese de Concurso 

para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas-

Artes de Pernambuco’, não escapou da rigorosidade do autor da 

‘Pedagogia do Oprimido’
174

. (grifo nosso) 

 

 Como já nos posicionamos e voltamos a ratificar nossa colocação, talvez não se 

trate simplesmente do ato de reescritura de um mesmo livro, mas de uma marca autoral 

discursiva que caracteriza a basilar dialogicidade freiriana, qualificando sua forma de 

pensar e de se relacionar com sua escritura. Como leitor crítico de sua própria obra, 

talvez lhe fosse impossível refrear, diante de cada novo texto, seu impulso natural de 

dialogar com suas obras anteriores, de interrogá-las, de complementá-las ou de 

aprofundá-las. O leitor familiarizado com a obra de Paulo Freire observa pela leitura de 
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cada uma delas a perspicácia na (re) construção vertical de suas principais categorias 

enquadradas em novos contextos. É sua percepção dialética do mundo que indica que o 

futuro, não sendo inexorável, precisa ser constantemente feito e refeito, da mesma 

forma como ele próprio fez com seus textos. 

 Sua obra é sempre aberta e inacabada, como o é o ser humano em sua 

incompletude e, por essa razão, necessita de reelaboração constante. Consciente desse 

inacabamento e da provisioriedade das respostas humanas diante das realidades em que 

está imerso, Freire vai tecendo os fios do seu próprio discurso intertextualmente não se 

repetindo, mas ressignificando-se, anunciando sempre a possibilidade de outro texto 

possível e explorando o contínuo movimento que cada um de seus escritos insinua. Sem 

concluí-los definitivamente, ele coloca suas obras em constante diálogo, ressituando 

seus constructos em novos contextos, liberando sempre um potencial sentido oculto que 

o obriga a revisões e releituras constantes. 

 Dessa forma, em Paulo Freire o ensaio assume a forma de um conteúdo que fala 

ao mundo, tendo como substratum o seu “saber de experiência feito”, expressando esse 

conteúdo plural, entusiasta e apaixonado de uma forma em que não se ouve uma voz 

única e autoritária, mas em que ganham protagonismo as diferentes vozes sociais que 

dialogam no interior do ensaio com o autor. Diálogo consigo mesmo e com as vozes 

oprimidas a quem ele dá vez, apontando sempre para o horizonte promissor de uma 

nova sociedade que pode e deve ser construída. 

 Para Martín Cerda, “Escribe ensayísticamente [...] el que compone 

experimentando, el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su 

objeto com la reflexión”
175

. 

 Paulo Freire enquadra-se entre aqueles que o escritor chileno aponta que 

escrevem ensaisticamente, entretanto sua escrita não se rende às coerções da forma 

ensaio. O seu “eu ensaístico” não é capturado pela arrogância autoritária dos discursos 

que se arvoram detentores de verdades absolutas e caminha a contrapelo dos discursos 

instituídos. Ele não abandona o modo criativo e metafórico com que a linguagem é 

utilizada nos contextos populares nem afasta-se da oralidade tão depreciada no meio 

acadêmico, criando uma forma personalíssima de escrita. Transitando entre a oralidade 
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e seu pensamento vertical; entre sua experiência vital e a reflexão-ação sobre os 

conceitos que ele elege, suas obras tingem-se de valores éticos e estéticos que delineiam 

o seu ethos. 

 Esse valor estético tão marcadamente presente não só em “Pedagogia do 

Oprimido” como também em suas outras obras está indissoluvelmente ligado ao seu 

olhar ético, isto é, à sua forma de enxergar o mundo, o ser humano e suas relações, 

desautomizando a percepção do leitor e fazendo-o perceber novos sentidos para a 

realidade. É a dimensão ética que retroalimenta a expressão estética dos seus ensaios, 

inaugurando novas perspectivas para que se possa “ad-mirar” o mundo. 

 Na esteira dessas reflexões, argumenta Ana Maria Haddad Baptista, ao analisar 

as categorias de tempo-memória presentes em “Educação como prática da liberdade” e 

“Pedagogia do Oprimido”, que os ensaios freirianos não cabem integralmente na 

estreiteza das classificações tradicionais de gênero de discurso. Para a autora, os dois 

livros revelam a capacidade de poetizar seus conceitos sem perder a sua verticalidade 

“Poeticidade e diferentes graus de literariedade são as marcas de seus escritos com 

alma e repertório tal como os grandes escritores”
176

. 

 Essa posição pode ser claramente comprovada no fragmento abaixo extraído de 

“Pedagogia do Oprimido: o manuscrito” em que o autor joga com as palavras, exercita-

se com elas, criando no seu ensaio um bonito efeito poético: 
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Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 43, fólio 21. 

 

 Assim, une-se harmoniosamente em Paulo Freire a precisão conceitual à 

“boniteza” expressiva (como diria ele). Isso graças à sua inerente dialogicidade como 

princípio discursivo, epistemológico e ontológico que o leva também a dialogar 

reiteradamente com sua escritura e, por meio dela, com o mundo que espera ser 

transformado em futuros possíveis. 
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CAPÍTULO V – O “MODUS FACIENDI” (O FAZER) NO MANUSCRITO 

 

 5.1 – A ação educomunicativa e a dialogicidade presentes na obra 

 Considerando-se, como temos repetido, a dialogicidade como o vetor que 

perpassa todas as categorias freirianas e alicerça o seu ethos político-pedagógico, 

desvelado por uma maneira de dizer, de mostrar e de agir no discurso e no mundo, 

parece ser pertinente caracterizar como a “educomunicação”, da qual ele é um dos 

precursores ao lado de Mário Kaplun no cenário latino-americano, já estava sendo 

gestada em “Pedagogia do Oprimido” ao longo dos anos sessenta. 

 O conceito de educomunicação vem se firmando há poucas décadas no Brasil, 

para designar um novo campo de conhecimento e de intervenção social que se delineia 

na interface entre a Comunicação e a Educação. Nessa área emergente, merecem 

destaque as contribuições teórico-práticas de Paulo Freire, que já podem ser observadas 

no manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”
177

. 

 Ismar de Oliveira Soares, um dos entusiasmados divulgadores que inauguraram 

a área, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação 

e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo, caracteriza a Educomunicação como 

 

[...] o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e 

fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos 

presenciais ou virtuais (tais como escolas, centros culturais, emissoras 

de TV e rádio educativos, analógicos ou digitais, centros 

coordenadores de educação a distância ou ‘e-learning’ entre outros 

(...), assim como o coeficiente comunicativo das ações educativas, 

incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no 

processo de aprendizagem
178

. 
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 Em sua abordagem, o autor identifica algumas áreas que não se excluem nem se 

sobrepõem, mas sinalizam um conjunto de ações possíveis de serem exercidas pelo 

educomunicador nesse espaço emergente: 

 

a. Atuação na área da gestão comunicativa nos espaços educativos, direcionada 

para o planejamento, execução e avaliação de projetos, programas, processos 

e procedimentos que se articulam no âmbito da Comunicação, Cultura ou 

Educação; 

 

b. Atuação na área da mediação tecnológica nos processos educativos que se 

refere aos procedimentos em torno dos múltiplos usos das tecnologias da 

informação e da comunicação na Educação a Distância; 

 

c. Atuação na área da educação para a comunicação (“Media Education” ou 

“Media Literacy”), voltada para os estudos de recepção e para a formação de 

receptores autônomos e críticos frente aos meios de comunicação; 

 

d. Atuação na área da expressão artística mediada pela produção midiática; 

 

e. E, finalmente, atuação na área de pesquisa e reflexão epistemológica sobre a 

interrelação comunicação/educação, como fenômeno cultural emergente que 

compreende tanto os estudos voltados para o entendimento e para a 

legitimação desse novo campo, quanto para todos os projetos de pesquisa 

voltados para cada uma das vertentes arroladas acima. 

 

Por essa classificação dos campos de atuação que a educomunicação contempla, 

percebe-se que o embrião matricial dessa área emergente já se encontrava presente nas 

obras de Paulo Freire
179

 desde as décadas de 60/70, lógico que de forma transversal e 

sob as condições espaço-temporais e tecnológicas da época. É o princípio da 

dialogicidade que perpassa seu pensamento, suas obras, suas concepções e sua práxis, 
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marcando de forma personalíssima seu modo de dizer, mostrar e agir no mundo os 

aspectos que autoriza essa aproximação. 

Nessa direção, argumenta o pesquisador da área Ismar de Oliveira Soares que, 

embora a presença do educomunicador seja vista atualmente como imprescindível na 

educação formal de crianças e jovens, a figura desse “mediador cultural” já estava 

presente, há décadas, no cenário latino-americano, considerando-se que foi “do espaço 

de educação de jovens e adultos que o campo da educomunicação emergiu e ganhou 

sustentação teórica e programática”
180

. Lembra-nos o autor que não foi no espaço 

escolar formal, sempre resistente às inovações, que surgiu a educomunicação, mas nos 

embates da luta social, junto ao público presente nos programas voltados para a 

educação de jovens e adultos. Ressalte-se que no início dos anos 60 o rádio já estava 

sendo usado como veiculador do projeto nacional de alfabetização de jovens e adultos 

de Paulo Freire, por meio do MEB – Movimento de Educação de Base. 

Para além da utilização dos poucos recursos tecnológicos disponíveis à época, 

que já era utilizado por ele em sua proposta metodológica, é a radicalidade orgânica do 

conceito de dialogicidade disseminado por Paulo Freire e que perpassa toda sua obra, 

que o faz romper as barreiras do seu tempo para inseri-lo na “grande temporalidade” 

que abriga autores e obras que antecipam ideias e valores, inauguram novos caminhos, 

ultrapassam sua contemporaneidade e mantêm-se sempre atuais. 

Muito embora suas posições no âmbito do que hoje é denominado 

educomunicação, como vimos, possam ser rastreadas também em suas outras obras, em 

“Pedagogia do Oprimido: o manuscrito” esse aspecto ganha maior visibilidade, 

considerando-se a moldura espaço temporal da escritura da obra que remete o leitor a 

outras temporalidades, validam o ineditismo das suas proposições que aproximam 

educação e comunicação, inaugurando um “discurso transverso”
181

. No dizer de 

Pêcheux, esse discurso desloca essas duas áreas das suas metanarrativas, fazendo-as 

ocupar um “entre lugar” que é operacionalizado pelo princípio da dialogicidade e está 

tão arraigado ao pensamento freiriano que se manifesta inclusive na relação que ele 

estabelece com a sua própria escritura
182

. 
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O manuscrito já aponta para o que as versões editadas validam: uma 

refundamentação teórico-prática e ético-política tanto do agir educativo quanto do agir 

comunicativo, entrelaçando-os em favor de um agir pedagógico libertador. 

Considerando-se que, em “Pedagogia do Oprimido”, Paulo Freire funda as bases 

de uma nova postura epistemológica – um modus educomunicandi
183

 original – somos 

levados a nos valer novamente do neologismo criado a partir do gerundivo latino, para 

remeter à dialogicidade como princípio que estabelece essa relação estratégica 

performativa em que o dizer torna-se um fazer, entre a comunicação que educa e a 

educação que comunica, já que ambas assumem o valor de ação social que têm o poder 

de libertar, oprimir, incluir, excluir, influir, persuadir, conquistar, manipular, invadir, 

transformar, modificar ou fundamentar os comportamentos humanos. 

 No manuscrito, o leitor antevê o que se poderia denominar uma pedagogia do 

diálogo educomunicativo forjada com o oprimido não para o oprimido, sendo dele o 

protagonismo na luta incessante de “recuperação de sua humanidade”. No dizer, de 

Paulo Freire, uma “Pedagogia que faça da opressão e das suas causas objeto de 

reflexão dos oprimidos de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 

libertação em que esta pedagogia se fará e refará”
184

. 

Embora não conste no manuscrito, no prefácio das versões editadas da obra, o 

professor Ernani Maria Fiori ressalta e matiza a importância do diálogo no ideário 

freiriano: “O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; 

ele é relacional [...] O diálogo não é produto histórico, é a própria historização”
185

. 

Mais adiante, ressalta que é por meio da intersubjetividade exercitada tanto na 

comunicação quanto na educação que “[...] as consciências enfrentam-se, dialetizam-se 

e promovem-se, tornando-se a tessitura última do processo histórico de humanização 

do mundo”
186

. Nesse contexto, a palavra torna-se o locus privilegiado de encontro e de 

reconhecimento das consciências e também de reencontro e reconhecimento de si 

mesmo. 

 Sob essa perspectiva, a palavra educomunicativa em Paulo Freire não pode ser 

entendida apenas como um conjunto de signos que dá corpo ao seu pensamento. Ela é, 
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sobretudo, uma forma de ação sobre o mundo, é significação produzida pela práxis e, 

por essa razão, torna-se dinâmica, viva, existencial, viabilizando o diálogo autêntico e 

possibilitando a transformação do mundo. 

 Pela leitura do manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, reafirma-se nossa 

convicção de que Paulo Freire foi um dos pioneiros da Educomunicação no cenário 

latino americano. Nessa obra especialmente, ele ressignifica o estatuto epistemológico 

da educação, colocando-a em permanente relação estratégica com a comunicação.  

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, pp. 72-73, fólio 8-9. 

 

 Por essa perspectiva, no ato educativo, o pensamento em torno da realidade é 

corporificado na e pela comunicação e torna-se a força geradora da ação sobre o 

mundo, mediatizando as consciências sem a sobreposição de uns sobre outros. 

 No centro da discussão sobre a relação educomunicativa dialógica, está o 

antagonismo apontado pelo autor entre a concepção bancária que nega a dialogicidade 

como essência da educação, porque se vale da dominação e a concepção 

problematizadora que serve à libertação e por essa razão se faz dialógica. 

 Particularmente no terceiro e quarto capítulos da obra – “A dialogicidade: 

essência da educação como prática da liberdade” e “A teoria da ação dialógica” – a 
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matriz educomunicativa do seu pensamento torna-se mais evidente e o autor recorre à 

prática intertextual, fazendo seus textos dialogarem para se complementarem. Tecendo 

considerações sobre a importância do diálogo nos contextos educomunicativos, ele 

retorna à matriz do raciocínio que já havia iniciado em “Educação como prática da 

liberdade”, ampliando significações e produzindo novas ressonâncias para as categorias 

do seu pensamento. 

 Nesse contexto, o diálogo enquanto exigência existencial humana está ancorada 

na palavra que não é entendida como simples meio para que ele ocorra, mas como uma 

forma de ação e reflexão sobre o mundo. 

 Introduzindo o terceiro capítulo, o autor expõe, em nota marcada por um duplo 

asterisco, um diagrama que mostra que para ele a palavra verdadeira – enquanto vetor 

da comunicação – carrega em si duas dimensões: ação e reflexão, não sendo possível 

existir palavra verdadeira que não seja práxis. A comunicação ou é dialógica ou não 

existe, porque se configura como “palavreria” ou puro “verbalismo”, quando se afasta 

da ação e transforma-se em simples ativismo quando abre mão da reflexão. 

 Esse diagrama é assim apresentado à página 88, fólio 1 no manuscrito: 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 88, fólio 1. 

 

 Como se vê, reflexão e ação, educação e comunicação, logos e práxis 

encontram-se em Paulo Freire intimamente relacionados, revelando a dialogicidade 

como princípio que entrelaça seus conceitos não como categorias as quais ele chega por 

vias de um raciocínio dedutivo, mas como frutos de sua experiência vivencial. Esses 

constructos estão, assim, visceralmente ligados à concretude existencial de sua presença 

no mundo e ao seu ethos. 
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 Para ser validado como “palavra verdadeira”, Paulo Freire aponta que o diálogo 

deve fundar-se no amor entendido como compromisso com a causa do oprimido e com 

sua libertação; na humildade que impõe o reconhecimento do interlocutor como 

legítimo outro na relação comunicativa; na fé que permite a constatação nos homens da 

vocação inerente de “ser mais”; na esperança enquanto dado a priori que estabelece a 

confiança entre o EU e o TU; e no pensar crítico que preconiza a possibilidade 

permanente de transformação da realidade como caminho possível e necessário para a 

humanização. 

 Assim qualificado pelo autor, o diálogo torna-se o eixo vertebrador tanto da 

educação quanto da comunicação, pois “[...] sem ele não há comunicação e sem esta 

não há verdadeira educação [...]. A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” 

para “B” ou de “A” sôbre “B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo”
187

. 

 Vê-se, assim, estabelecida o que se poderia chamar de uma ecologia das relações 

educomunicativas que encontra fortes ressonâncias também no pensamento de outro 

mestre dialogista: Martin Buber. Para este autor, a constituição do “diálogo genuíno” 

(ou “palavra verdadeira” para Paulo Freire) exige “[...] a reciprocidade da ação 

interior”, argumentando que “[...] dois homens que estão dialogicamente ligados devem 

estar obviamente voltados um-para-o-outro; devem, portanto, - e não importa com que 

medida de atividade ou mesmo de consciência de atividade – ter-se voltado um-para-o-

outro”
188

. 

 Na filosofia buberiana, o dialógico não é visto apenas como um elemento 

constituinte da comunicação ou como uma forma de relacionamento humano, mas sim 

como um comportamento, como um ethos, como uma forma de ser no mundo marcada 

por uma disponibilidade interna que está ancorada na reciprocidade dessa ação interior. 

É esse o caminho que nos permite transitar na esfera do inter-humano que “[...] é aquele 

do face-a-face, do um – ao – outro; e é o seu desdobramento que chamamos de 

dialógico”
189

. 

 Para que um diálogo genuíno ocorra é necessário “conhecimento íntimo” entre 

os dialogantes, em outros termos, significa experienciar o outro como uma totalidade, 
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em toda sua concretude, sem abstrações redutoras. Para Paulo Freire, também não é 

possível falar, nesse cenário, nem em ator no singular, nem apenas em atores no plural, 

mas em “atores em intersubjetividade, em intercomunicação”. 

 Nessa esfera da intersubjetividade, da intercomunicação e do inter-humano, 

Martin Buber esclarece: 

 

Naturalmente o domínio do inter-humano estende-se muito além do 

domínio da simpatia [...]. A única coisa importante é que, para cada 

um dos dois homens, o outro aconteça como este outro determinado; 

que cada um dos dois se torne consciente do outro de tal forma que 

precisamente por isso assuma para com ele um comportamento, que 

não o considere e não o trate como seu objeto, mas como seu parceiro 

num acontecimento da vida
190

. 

 

 O movimento oposto a esse é o monológico que não consiste simplesmente em 

desviar-se do outro, mas sim em “dobrar-se em si mesmo”, vale dizer, o retrair-se diante 

da aceitação do outro na sua singularidade, na sua existência específica, inviabilizando o 

diálogo. Nessa rejeição do real que confronta o homem, desintegra-se a realidade que o 

circunda e impossibilita-se a “palavra verdadeira” com a qual se torna possível 

transformar o mundo. 

 A comunicação pelo diálogo genuíno distingue-se do “palavreado”
191

, que surge 

quando os interlocutores não falam realmente um-ao-outro, mas embora estejam 

voltados um para o outro, falam na verdade a uma instância fictícia, cuja existência está 

reduzida à mera atitude de escutar. 

 Assim, essa comunicação veiculada pelo diálogo autêntico torna-se o 

fundamento ontológico do inter-humano, pois encarna uma atitude efetiva, eficaz e 

atualizadora do ser humano e talvez se constitua como a mola propulsora do processo da 

“hominização”. Em total conformidade com o ideário freiriano, também para Buber o 

homem só se humaniza imerso no processo dialógico, entre consciências que se 

reconhecem entre si e que também se autoreconhecem. 
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 No capítulo quarto da “Pedagogia do Oprimido: o manuscrito” – “A teoria da 

ação antidialógica”, a confluência das posições de Freire e de Buber tornam-se mais 

visíveis: 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, pp. 203-204, fólio 62, 63. 

 

 Inspirando-se na filosofia buberiana sobre o diálogo, que é explorada em “Eu e 

Tu”
192

, importante obra do autor, Paulo Freire expõe os contornos do seu pensamento 

dialético que não se realiza como um solitário monólogo consigo mesmo, mas como 

“dialogação” entre um EU e um TU. Esse potencial “nós”, que surge da relação 

estabelecida entre o eu e o tu, é revelado quando há “co-laboração”, “união”, 

“organização” e “síntese cultural”, aspectos esses necessários para uma teoria dialógica 

da ação como descrito em “Pedagogia do Oprimido”. Nesse espaço do “entre-lugar” 

que o “nós” ocupa, não há ambiente para conquista ou para a dominação, mas sim para 

a busca de uma adesão legítima que serve à libertação. 
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 É dessa dimensão comunicativa que surge o inter-humano, um espaço em que o 

outro não é visto como objeto (“isto”), não é subalternizado, mas encontra-se como um 

parceiro em um acontecimento da vida, cujo sentido não está nem em um dos 

interlocutores, nem nos dois, mas sim na esfera desse “entre-lugar” delineado tanto por 

Martin Buber quanto por Paulo Freire. 

 Como se pode claramente inferir, a dialogicidade em Paulo Freire está tão 

profundamente enraizada que ajuda a delinear o seu próprio “ethos” como 

educomunicador e, por isso, acompanha tanto sua proposta educativa quanto sua teoria 

de ação cultural, ambas permeadas pela natureza da ação educomunicativa. Tanto a ação 

educativa quanto a ação cultural-política têm na dialogicidade seu ponto de partida 

metodológico. Essa dialogicidade começa já a partir da investigação temática em que 

são arrolados os temas explícitos e implícitos oriundos dos “círculos de cultura” que ele 

sugere. Após o processo de redução da temática significativa para o grupo, educadores e 

educandos participam do processo incluindo “temas-dobradiça”. Em uma etapa 

seguinte, chega-se à “codificação”, momento  

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, pp. 135-136, fólio 47, 48. 
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 Em nota, Freire expõe didaticamente um diagrama que demonstra sua 

preocupação com os canais da comunicação educativa, na página 136, fólio 48 do 

manuscrito: 

 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p. 136, fólio 48. 

 

 Novamente (e sempre) a matriz educomunicativa no pensamento freiriano se faz 

presente, não só pela referência explícita à utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis à época, na ação educativa, mas também pela proposta de cogestão do 

processo dialógico pela forma de comunicação que propõe. Essa perspectiva instaura 

um ecossistema educomunicativo pluricêntrico em que “dois tu se fazem dois eu” e o 

sentido das ações (educativa e política) se reconstrói a cada momento do processo, a 

partir de cada um dos seus centros sempre em dialética interação. 

 Considerando e respeitando as diferentes formas pelas quais o pensamento pode 

ser expresso e comunicado ao outro, de acordo com os diferentes canais sensoriais por 

meio dos quais se entra em contato com a realidade exterior, Paulo Freire antevê e 

propõe uma estratégia relacional que reconhece a singularidade do outro e suas 

diferentes lógicas sensoriais e culturais nas situações educomunicativas. Esse é o grande 

desafio que o educador pernambucano de fato propõe em “Pedagogia do Oprimido”: 

ressignificar os espaços educomunicativos como lugares que preservem o encanto de 

encontros dialógicos autênticos e conduzam a uma real humanização. 
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 Na esteira dessas reflexões, confirma-se a presença de Paulo Freire como 

precursor da “educomunicação” no Brasil, sendo a dialogicidade o princípio que 

alicerça o seu ethos político-pedagógico que nega, na práxis educomunicativa, qualquer 

procedimento autoritário ou excludente. Essa constatação leva Ismar de Oliveira Soares 

à afirmação: 

 

A garantia de que a dialogicidade disseminada por Freire estaria 

chegando efetivamente ao campo do ensino residiria na superação da 

tradicional perspectiva iluminista e conteudística de educação por uma 

vertente mais construtivista e eminentemente dialética de busca 

compartida e de comunicação do saber, proposta traduzida no lema 

‘aprender fazendo’
193

. 

 

 Tal concepção só poderia emergir do cenário de lutas e dos movimentos sociais 

por reformas de base dos anos sessenta, tendo como referência a experiência 

educacional sob a orientação do Sistema Paulo Freire que foi desenvolvido em Angicos 

em 1963, alfabetizando 300 trabalhadores rurais em 40 horas de aula e em 45 dias. 

 Não é de causar surpresa que os princípios educomunicativos de sua proposta 

tenham sido utilizados e validados por diferentes movimentos sociais ao redor do 

mundo e ainda repercutam ressonâncias de seu projeto político-pedagógico, tanto na 

esfera da educação popular não-escolar, quanto na educação formal movidas pela 

prática de educadores progressistas. Talvez isso se deva ao fato de a experiência de 

Angicos ter fermentado a semente de uma mudança pedagógica mais profunda capaz de 

alterar a rigidez dos paradigmas engessados que tanto paralisam as narrativas da 

educação. 

 Importante ressaltar, ainda, que o legado educomunicativo de Paulo Freire não 

se restringe apenas ao processo de alfabetização de jovens e adultos, porque propõe um 

sistema educacional amplo que concebe a educação em diferentes espaços-tempos, fases 

e ciclos em qualquer contexto aprendente formal ou não-formal. 

 Essas intuições originais e precursoras do pensador pernambucano, entendendo a 

educação pelo viés da cultura, inauguraram o caminho para que a área da 
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educomunicação emergisse. Rompendo as barreiras espaço-temporais, ele traz à nossa 

reflexão o papel dos recursos audiovisuais, que era a tecnologia disponível à época, 

como estratégia de ensino-aprendizagem, isto é, como suportes auxiliares de um sistema 

de educação que se sabe muito mais amplo e que tinha na dialogicidade sua força 

motriz. 

Visão antecipada própria daqueles que, como ele, vivem além do seu tempo. 

Muitos anos mais tarde, no Seminário “Educação e Justiça Social: um diálogo com 

Paulo Freire”, realizado em Ohio, EUA, em março de 1996, transcrito, traduzido e 

publicado em 2014 por Nita Freire e Walter Ferreira de Oliveira, o leitor teria acesso às 

suas posições sobre a utilização da tecnologia no processo educativo: 

 

Entretanto, e além das qualidades sobre as quais eu falei até agora, (a 

politicidade, a ética e a estética), o processo de educação implica 

também uma técnica, implica também a utilização de instrumentos 

tecnológicos. É impossível, hoje em dia, um país industrializado 

desenvolver a educação sem usar os elementos sofisticados de 

tecnologia [...] A questão para mim não é evitar o uso da tecnologia, 

mas entender e apropriadamente desenvolver uma política para o uso 

da tecnologia. A questão para mim não é ser contra a tecnologia, mas 

ter clareza sobre qual é a política que sustenta o uso da tecnologia. Em 

outras palavras, estamos usando a tecnologia em favor de quê, e em 

favor de quem e contra quem, e contra o quê
194

. 

 

 Dessa forma, a utilização da tecnologia na perspectiva freireana circunscreve-se 

também à esfera política, isto é, à implementação de políticas para se relacionar com 

ela. No centro dessa discussão, está a preocupação ontológica e epistêmica de “como 

formar pessoas de maneira que elas não se percam em meio às mudanças que a 

tecnologia vai criando”
195

. 

 Para concluir, enxergar Paulo Freire sob as lentes da educomunicação possibilita 

o entendimento do princípio da dialogicidade de forma mais aprofundada, dialética e 

crítica, impedindo que se reduza a força radical de seus conceitos sobre a relação 

existente entre comunicação e educação a meros jargões pedagógicos, ou à visão do 

diálogo como uma mera estratégia burocrática distanciada de sua verdadeira natureza 
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dialética. Essa dialogicidade não pode ser transformada em meras ideias inspiradoras 

utilizadas para introduzir trabalhos acadêmicos que minimizam sua importância como 

princípio estratégico do seu pensamento, mas deve estar engajada à práxis tanto na 

educação quanto na comunicação moduladas sempre pelo movimento de transformação 

do mundo. 

 Há de se acrescentar, ainda, o posicionamento esclarecedor de Donaldo 

Macedo
196

 que confirma nossa posição, para quem essa burocratização que se faz do 

processo dialógico em Paulo Freire, impedem a compreensão clara dos processos que 

conclamam a transformação social, como também desconsideram a recusa dele ao ethos 

de ser um “facilitador” que abre mão de sua autoridade de professor. 

 Deixemos, então, que a própria voz do saudoso educomunicador encerre esta 

reflexão, já que pelo seu “dizer”, “mostrar” e “agir” no discurso, ele produz uma 

imagem de si que reafirma seu ethos político-pedagógico que coerentemente o leitor 

encontra validado não só em “Pedagogia do Oprimido” como também em outras obras 

suas. 

 

Deixe-me começar respondendo que eu me considero um professor e 

sempre um professor. Eu nunca pretendi ser um facilitador. O que eu 

também quero deixar claro é que sendo um professor, eu sempre 

professo para facilitar. Eu não posso aceitar a noção de um facilitador 

que facilita de forma a não professar
197

. 

 

 

 5.2 – O ethos freiriano no manuscrito 

 Como visto até aqui, o manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” revela maneiras 

de “dizer” e de “mostrar” que deixam transparecer o modo de Paulo Freire ser e de agir 

no mundo, o que discursivamente implica conceitos como ethos, identidade, estilo e 

memória. Ele próprio torna-se matéria e substância da sua obra. O seu padrão 

caligráfico autógrafo sobre o papel, possivelmente amarelado na cópia original pela 
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ação do tempo, marcam a relação de um enunciador com a sua enunciação, encarnando-

o na obra. 

 Como já dito, em contato com o manuscrito de 2013, o leitor é transportado para 

outra dimensão espaço-temporal, construindo metonimicamente em sua imaginação 

uma corporalidade pela mão que se materializa e rasura o texto e a voz que dá o suporte 

e o tom à obra. Essa singularidade verbo-visual abre espaço para a construção da 

imagem de um enunciador que, ao rasurar, expõe o “diálogo interior” que mantém com 

sua própria escritura com todos os movimentos de idas e vindas das correções que 

caracterizam esse diálogo. Embora o padrão caligráfico de Paulo Freire no manuscrito 

possa ser visto como marca de sua identidade jurídica e psicológica, funcionando como 

memória externa da obra, o corpo e a voz que se insinuam na obra deixam marcas e 

aberturas para a construção de imagens que delineiam o perfil do ethos freiriano 

impresso no texto. Não se trata da caracterização do perfil psicológico do enunciador, 

mas da identificação de um lugar discursivo e social que Paulo Freire mostra de si 

associado à ideia do seu agir, do seu comportamento no discurso e no mundo. Para tal  

 

O enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, ele se atribui 

uma posição institucional e marca sua relação a um saber. No entanto, 

ele não se manifesta somente como um papel e um estatuto, ele se 

deixa apreender também como uma voz e um corpo. O ‘ethos’ se 

traduz também no tom, que se relaciona tanto ao escrito quanto ao 

falado, e que se apoia em uma ‘dupla figura do enunciador, aquela de 

um caráter e de uma corporalidade
198

. 

 

 Utilizamos nesta investigação, a concepção de “ethos discursivo” que está sendo 

há mais de quinze anos desenvolvido pelo pesquisador francês Dominique 

Maingueneau (2004, 2008, 2010, 2014) que fazendo uma releitura da obra “Retórica”, 

de Aristóteles, à luz da Análise do Discurso, define esse conceito como um processo de 

construção da imagem de si que se revela nas instâncias do “dizer” (e acrescentamos 

nós também na instância do “mostrar”), denunciando uma maneira de ser e de agir, que 

leva à adesão dos leitores a uma certa posição discursiva. 

 Como lembra Dominique Maingueneau,  

                                                           
198

 CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 220. 



156 
 

 

Em termos pragmáticos, dir-se-ia que o ethos se desdobra no registro 

do ‘mostrado’ e, eventualmente, no do ‘dito’. Sua eficácia decorre do 

fato de que envolve de alguma forma a enunciação sem ser explicitado 

no enunciado
199

. 

 

 Acreditamos, entretanto, que o ethos freiriano possa ser revelado no manuscrito 

em análise tanto pelo que é dito (modus dicendi) quanto pelo que é mostrado (modus 

mostrandi) cujas fronteiras não podem ser delimitadas com total precisão. 

 O universo de sentido do manuscrito, ancorado no princípio estruturante da 

dialogicidade freiriana, impõe-se tanto pelo ethos que é construído e mostrado 

discursivamente quanto pelas ideias que veicula, remetendo a uma maneira de ser que é 

de “experiência feita” e mobilizando o leitor a aderir a esse universo de sentido. A 

respeito dessa relação esclarece o autor: 

 

Com efeito, o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom 

que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir 

uma representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do 

corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância 

subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito [...]. O 

poder de persuasão de um discurso consiste em levar o leitor a se 

identificar com a movimentação de um corpo investido de valores 

socialmente especificados. A qualidade do ethos remete, com efeito, à 

imagem desse fiador que, por meio de sua fala, confere a si próprio 

uma identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em 

seu enunciado
200

. 

 

 Nessa perspectiva, vê-se estabelecida uma distinção entre um “ethos discursivo” 

e um “ethos pré-discursivo” (que outros estudiosos da área, como Ruth Amossy e Galit 

Haddad, denominam “ethos prévio”). Assim, o leitor da edição manuscrita da obra 

publicada em 2013 pode já dispor (por hipótese) de uma representação prévia do ethos 

freiriano que a leitura da obra poderá ratificar ou renegar. Mesmo que se considere um 

leitor que desconheça o tom do posicionamento ideológico de Paulo Freire, o simples 

fato de a obra enquadrar-se no gênero ensaio filosófico, político e pedagógico e ter 
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como título “Pedagogia do Oprimido” já induz à criação de expectativas quanto ao seu 

ethos efetivo. 

 Para exemplificar a interação entre essas diversas dimensões que recobrem o 

conceito de ethos, apresentamos, a seguir, um diagrama proposto por Dominique 

Maingueneau e adaptado para a nossa perspectiva: 

 

ETHOS EFETIVO (modus faciendi) 

 

ETHOS PRÉ-DISCURSIVO       ETHOS DISCURSIVO  

  (ou “ethos prévio”) 

 

       

 

 

 

 

estereótipos ligados ao mundo ético 

Fonte: Diagrama adaptado de Maingueneau (2014, p. 83). 

 

 Como se vê, compõem o “ethos discursivo” as instâncias do “ethos dito” (uma 

maneira de dizer) e do “ethos mostrado” (uma maneira de mostrar) que se inscrevem 

nos extremos de uma linha contínua, embora estabeleçam entre si uma relação 

representada por uma linha pontilhada, já que como dito anteriormente, torna-se difícil 

estabelecer uma fronteira precisa entre elas. 

 Para delinear-se o ethos efetivo freiriano a partir da versão manuscrita de 

“Pedagogia do Oprimido”, é preciso levar-se em conta também o tratamento editorial 

dado à obra, considerando-se não somente a importância acadêmica dos organizadores 

responsáveis pelo projeto, como vozes autorizadas, mas também o trabalho técnico que 

realizaram, mobilizando redes da memória histórica da época de gestação da obra e 

organizando-as em formulações textuais afinadas com a própria “vocalidade” do 

Ethos dito (explícito) 

modus dicendi 

• Resultante da ação 

direta com a 

linguagem. 

Ethos mostrado (implícito) 

modus mostrandi 

• Resultante do espaço 

peritextual. 

→ paratextos autógrafos 

→ paratextos alógrafos 

(editoriais) 
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manuscrito. Tanto a apresentação que os editores realizam, quanto a entrevista com 

Jacques Chonchol e também a carta-dedicatória de Paulo Freire endereçada aos amigos 

chilenos revelam indicadores significativos sobre o ethos efetivo do educador 

pernambucano que por esses paratextos são ativados. 

 Para a compreensão desse conceito de “ethos efetivo” Dominique 

Maingueneau
201

 propõe que ele seja considerado à luz da cena de enunciação que 

integra três dimensões distintas uma “cena englobante”, uma “cena genérica” e uma 

“cenografia”. 

 Para o autor, a “cena englobante” é aquela que se refere à natureza pragmática 

de um texto, possibilitando que ele seja reconhecido como um discurso religioso, 

publicitário, político, humorístico ou pedagógico entre outros. É necessário que o leitor 

reconheça a cena englobante de um texto para melhor compreendê-lo. 

 Já a “cena genérica” refere-se às características particulares do gênero a que 

pertence o discurso, o que implica o reconhecimento dos papéis desses interlocutores 

dentro desse gênero, as características de um suporte material, um modo de circulação, 

uma finalidade etc. No caso da obra analisada, o leitor reconhece-o como ensaio de 

natureza filosófica, política e pedagógica, mas sobretudo como um manuscrito com 

valor documental-histórico, publicado com a finalidade de torná-lo público por seus 

editores. Certamente, essa cena genérica interfere nas condições de recepção e 

compreensão da obra, provocando uma mais forte adesão ao seu conteúdo e auxiliando 

no delineamento do “ethos freiriano”. 

 O conceito de “cenografia” relaciona-se à situação de comunicação. Ela é “[...] 

imposta pelo tipo ou gênero de discurso, mas instituída pelo próprio discurso”
202

. Em 

“Pedagogia do Oprimido”, a cena genérica de ensaio filosófico, político e pedagógico é 

construído pelo próprio texto, mas poderia ter-se manifestado, em outros contextos, por 

outra cenografia, isto é, como um manual didático por exemplo, que ao invés de 

denunciar a injustiça da situação do oprimido tivesse outro objetivo. É o lugar de fala do 

enunciador que vai discursivamente determinar a cenografia. 

                                                           
201

 MAINGUENEAU, 2014, p.75. 
202

 Id. ibid., p.75. 



159 
 

A cena englobante do manuscrito remete a um tipo de discurso que poderia ser 

categorizado como político-pedagógico, conferindo a ele um estatuto pragmático 

híbrido sobre o qual é preciso que o leitor se situe para poder interpretá-lo e entender em 

nome de quê a obra o interpela. É o que pode ser exemplificado no fragmento a seguir: 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.148, fólio 6. 

 

 Inscreve-se em “Pedagogia do Oprimido”, como em todas as demais obras de 

Paulo Freire, uma compreensão ético-crítico-política da educação fundamentada no 

princípio estruturante da sua dialogicidade, como forma de promover uma 

conscientização capaz de formar cidadãos voltados para uma práxis progressista em que 

o dizer, o mostrar e o fazer levem à transformação de uma ordem social, econômica e 

política injustas.  

Por essa perspectiva, na práxis entendida como uma teoria de um fazer 

consciente, ação e reflexão ocorrem simultaneamente, tanto na educação quanto na 

realidade social. Como se vê no fragmento acima, a cena englobante da obra é híbrida e 

une o pedagógico ao político, além de ativar estereótipos do seu mundo ético particular, 
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largamente difundidos em todas as suas obras que se revelam pedagógica e 

politicamente engajadas. 

 No quadro cênico da enunciação, de onde emerge o ethos freiriano, a “cena 

genérica” está associada ao contrato discursivo estabelecido pela opção pelo gênero 

ensaio, por meio do qual ele expõe suas ideias, aspecto já discutido em item anterior. Já 

a “cenografia” é construída no interior do próprio texto, por uma enunciação em tom 

professoral, didaticamente organizado, crivado de exemplos e de metáforas que se 

prestam à função de explicitar e esclarecer os conceitos que propõe como convém a um 

educomunicador competente. 

 Para exemplificar e melhor caracterizar esses aspectos, observemos o fragmento 

a seguir, extraído de “Primeiras Palavras” que introduz a obra: 

Fonte: FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido: (o manuscrito). Projeto editorial, organização, revisão e 
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textos introdutórios de Jason Ferreira Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. 1ª ed. São Paulo: 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2013, p.17, fólio III. 

 

 Essa passagem é particularmente significativa, porque nela encontra-se 

registrada uma reflexão do autor sobre seu próprio ethos discursivo. Essa cenografia 

está associada a uma cronografia
203

 (o momento de criação da obra) e a uma topografia 

(o lugar da gênese da obra) que remetem às situações concretas que nos cinco anos de 

exílio no Chile otimizaram as condições necessárias para que “Pedagogia do Oprimido” 

fosse escrita entre 1967 e 1968. 

 Outro aspecto relevante para a caracterização da cena genérica e da cenografia 

da obra é o fato de se tratar de um manuscrito, o que impõe a ela uma natureza verbo-

visual específica que conduz o leitor para outra esfera espaço-temporal que vai afetá-lo 

sensivelmente. É a imagem encarnada, nostálgica e metonímica, da mão de Paulo Freire 

escrevendo de forma segura sua obra que inscreve nela seu corpo e expõe um texto que 

conseguiu atravessar as dobras do tempo e ganhou permanência. É seu modo de “dizer” 

e de “mostrar” o mundo que delineia a sua maneira de “ser” e de “agir” instalada na 

enunciação e na própria história, tornando-se capaz tanto de mobilizar a memória, 

quanto de tocar o leitor provocando adesão às suas ideias. 

 Por essas especificidades, o manuscrito torna-se uma nova obra se comparada às 

suas inúmeras versões editadas, pois afeta diferentemente o leitor de hoje. Embora o 

conteúdo seja praticamente o mesmo, as condições de produção e de recepção da obra 

foram alteradas por uma nova cenografia. Assim, são os conteúdos, o modo de 

organizá-los e o tom do texto que possibilitam que se valide o próprio ethos freiriano 

por meio dos quais esses conteúdos surgem. 

 No primeiro parágrafo do fragmento acima, o educador revela seu afastamento 

do contrato genérico que caracteriza o que o leitor possa esperar de um ensaio 

pedagógico-filosófico tradicional. Alerta para que sua obra não seja entendida como 

“devaneio intelectual” ou como meras palavras alicerçadas nas leituras realizadas por 

ele “por mais importantes que elas tenham sido”. Declara com firmeza que as 

afirmações feitas no texto estão ancoradas na sua práxis, são oriundas de um “saber de 

experiência feito” e “expressam reações de proletários, camponeses ou urbanos, e de 
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homens de classe média, que vimos observando, direta ou indiretamente, em nosso 

trabalho educativo”. 

 Polifonicamente ele agrega à sua própria voz as vozes sociais oprimidas que 

foram incorporadas ao longo dos anos, graças ao seu trabalho educativo. Emerge do 

ensaio um ethos professoral que ouve, aprende com essas vozes, dialoga com elas e que 

vai modular o seu dizer, mostrar e agir, fazendo o leitor participar do mundo evocado 

pela enunciação. 

 A própria utilização do “pluralis majestatis” (ou plural de modéstia) 

representado pela opção por usar a primeira pessoa do plural como em “Nossa intenção 

é continuar com estas observações para ratificar ou retificar, em estudos posteriores, 

pontos afirmados neste ensaio”, para evitar um tom individualista já revela um ethos 

marcado pela interindividualidade. O pronome “nós” expõe a ideia de uma pessoa 

ampliada e difusa, representa um “eu” aumentado, expandido para além da pessoa 

restrita, que não se exime da responsabilidade pelo seu dizer, mas que ao mesmo tempo 

tem consciência de que a sua voz é o mosaico de muitas outras vozes que a sua 

representa. 

 Assim, o estatuto híbrido de cena de enunciação propõe a intersecção entre dois 

mundos discursivos – o educativo e o político – fazendo daí emergir um duplo ethos: a 

do educador, ou talvez melhor fosse dizer a do educomunicador, dialógico – dialético 

que se compromete com o que “professa”; e a do militante engajado com as causas 

sociais e com a defesa do oprimido, determinado a formar outros companheiros de 

jornada, de onde advém a imagem desdobrada de si que é construída na obra. 

 Partindo desse duplo ethos, Paulo Freire – o fiador discursivo da obra – imprime 

nela um tom instrutivo/didático e, ao mesmo tempo, insuflador de uma forma de agir no 

mundo, que são materializados por diferentes indícios textuais como as metáforas que 

utiliza para explicar sua arquitetura conceitual, a utilização de marcas da oralidade, o 

uso de orações explicativas encaixadas, de apostos e de adjuntos entre outras 

construções, fazendo com que esse fiador se apresente como um professor que vai 

gradativamente explicando / mostrando para o leitor as categorias que explora. 

 Nesse fragmento, ele adverte metacomunicativamente que poderá provocar em 

seus potenciais leitores “reações sectárias”. Fiel, entretanto, ao princípio que estrutura 
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seu pensamento dialético alicerçado na sua onipresente dialogicidade, ele traz para o 

interior do seu discurso as vozes dos possíveis oponentes, justificando aqueles que irão 

considerar suas posições “idealistas” e outros que não aceitarão sua denúncia da 

opressão. Alega escrever para os “radicais” pela criticidade libertadora que os alimenta 

e não para os “sectários”, quer de direita, quer de esquerda que, pelas posições 

fechadas, irracionais, castradoras e fanáticas que os nutre, rechaçarão o diálogo que em 

“Pedagogia do Oprimido” ele pretende estabelecer. 

 Por esse paralelismo explicativo estabelecido entre duas posições antagônicas e 

materializadas no texto por orações intercaladas, ele reafirma seu ethos marcado por 

uma radicalização política e educativa comprometida com a conscientização libertadora 

dos homens, mas que não exclui do diálogo nem mesmo os seus oponentes. 

 Sendo a sectarização uma posição própria do reacionário (o anti-fiador) e a 

radicalização a marca do pensamento revolucionário, a sua obra como “tarefa radical” 

para produzir transformações deverá ser lida e incorporada pelos radicais, o que instaura 

uma relação solidária com essa categoria de leitores. 

 O dualismo que o faz oscilar entre o tom instrutivo/didático e o tom combativo - 

porém amoroso - é reforçado pela “semântica global”
204

 do texto, encontrando-se 

presente na obra como um todo em que se reitera o caráter eminentemente pedagógico 

da revolução que ele propõe. São suas opções axiológicas que determinam suas escolhas 

discursivas. Esse duplo tom e a compatível seleção lexical que emerge do texto 

constituem-se como pistas que sinalizam o lugar social e ideológico de onde provém a 

enunciação e faz surgir uma comunidade específica e imaginária de leitores que não 

apenas deve decifrar conteúdos, mas também identificar-se com os valores sociais e 

historicamente constituídos no manuscrito. 

 Assim, a dialogicidade, como princípio operatório do pensamento freiriano e 

como mecanismo deflagrador da produção de sentido, determina o hibridismo que 

caracteriza essa “bivocalidade” presente na obra. É a tensão entre o lugar do educador 

(educomunicador) incansável e do defensor apaixonado pela causa dos oprimidos, 

metaforizados como “demitidos da vida”, “esfarrapados do mundo” e “condenados da 

terra”, o aspecto que justifica essa oscilação de tons e permite conciliar o ethos 

                                                           
204

 MAINGUENEAU, 2005. 



164 
 

professoral dominante com o ethos político aguerrido que conclamam seus leitores à 

revolução cultural anunciada em sua teoria da ação revolucionária. 

 Também coexistem na obra, dois “padrões discursivos”
205

, entendidos como 

conjuntos de traços linguísticos que podem ser associados de maneira estereotipada à 

representação dos tipos de linguagem utilizadas. São eles: um padrão formal e um 

padrão oral. Ao lado de um léxico elaborado pontuado por neologismos e jargões do 

universo educativo, próprios dos ensaios acadêmicos, são utilizadas expressões que 

carregam marcas próprias da oralidade
206

, valorizando a cultura popular e a 

simplicidade encarnada na voz do oprimido. Instaura-se, dessa forma, uma vocalidade 

solidária, não autoritária, polifônica, aberta ao diálogo, orquestradora de vozes sociais 

diferentes que não descarta a voz autorizada da teoria advinda das “leituras feitas”, nem 

tampouco a voz dos “leitores sectários”, nem a voz dos “proletários camponeses ou 

urbanos”, nem tampouco a voz dos “leitores sectários ou a voz do saber da experiência 

feita”. Todos são convidados ao diálogo e se tornam “atores em intersubjetividade, em 

intercomunicação”, em uma dinâmica dialético-dialógica. 

 Além do excerto apresentado acima a título de exemplo, encontram-se 

disseminados na obra em estudo dezenas de outras ocorrências que atestam a coerência 

existente entre as teorias e concepções apresentadas por Paulo Freire e esse duplo ethos 

que é exposto no manuscrito. 

 Seu status como ser-no-mundo e o ethos discursivo construído por um “modus 

dicendi” e um “modus mostrandi” singulares recobrem-se e se reforçam mutuamente. 

Como visto, a “vocalidade” dialógica materializada pela seleção de argumentos e de 

palavras e pela organização do fluxo rítmico da enunciação são traços intradiscursivos 

que expressam, por esse modo particular de expressão, uma forma de ser e de agir no 

mundo que é movida pela paixão ideológica. 

 Parafraseando o dito imortalizado pelo escritor francês George Louis Buffon já 

citado neste trabalho, talvez se torne possível considerar que “Le style c’est Paulo 

Freire même”, considerando-se que, pela perspectiva discursiva adotada, o seu ethos 
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torna-se fundamento do seu personalíssimo estilo com todas as idiossincrasias que o 

caracterizam. 

 Dessa forma, conciliando o ethos professoral do qual ele não se aparta com o 

ethos militante por meio do qual ele partilha a responsabilidade da esperança 

revolucionária que o anima, Paulo Freire mantém uma relação orgânica com as 

categorias conceituais presentes na obra. O leitor defronta-se, assim, com o ethos de um 

homem responsivo, que se distancia da neutralidade, definido pelo tempo-espaço que 

ocupa na história do seu país, explicitando com pertinência o seu pensamento e 

buscando a adesão do leitor para integrá-lo ao mundo ético de luta que propõe. 

 Há de se ressaltar, entretanto, que esse ethos assume uma dimensão ampliada no 

manuscrito, se for comparado ao que emerge das versões editadas. Isso ocorre graças à 

corporificação da mão que escreve e valida uma escritura que permaneceu como 

testemunha de outro âmbito espaço-temporal, expondo um estilo caligráfico particular, 

características específicas do suporte manuscrito, rasuras que permeiam o texto e um 

padrão ortográfico próprio da década de sessenta. Elementos esses que fazem dialogar 

os tempos da escritura com os tempos da história, impondo uma nova dimensão verbo-

visual à obra e abrindo espaços para que o leitor ratifique o ethos efetivo de Freire, 

instaurando uma nova forma de adesão de forte apelo persuasivo. Capturado por esse 

ethos absorvente, convidativo e nostálgico, o leitor ultrapassa os limites frágeis da 

simples decodificação dos conteúdos da obra. Ele é levado a participar do mundo 

configurado pela enunciação e aproximar-se de uma identidade encarnada, investida de 

valores observáveis, o que aumenta seu grau de adesão. Também contribui para isso, o 

aparato paratextual já analisado que, como visto, atribui um novo status à obra, 

elevando-a à condição de um documento histórico, social e discursivo inédito, que além 

de possibilitar que ele se torne objeto de estudo e pesquisa torna-se também um 

importante instrumento de preservação da memória dessa obra seminal de Paulo Freire. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um texto – impresso, manuscrito ou oral, isto é, atualizado – não é 

igual à obra em seu todo (ou ao objeto estético). A obra também 

engloba necessariamente seu contexto extratextual. A obra parece 

envolver-se na música entonacional e valorativa do contexto em que é 

compreendida e julgada (este contexto, claro, varia conforme as 

épocas de percepção da obra, o que cria uma nova ressonância)
207

. 

 

 Em 2013, quando “Pedagogia do Oprimido (o manuscrito)” foi publicada, 

pareceu-nos irrecusável o convite-desafio que ela nos impunha: mergulhar na obra 

“princeps in statu nascendi” de um dos educadores brasileiros mais importantes do 

século XX. Assim, as considerações finais desta investigação traduzem todo esforço 

empreendido em torno de uma caminhada instigante para o cumprimento dos objetivos 

aos quais nos propusemos, permitindo que em contato com essa “nova obra” nos 

deixássemos envolver pela “música entonacional e valorativa do contexto” original em 

que a obra foi compreendida e julgada. A leitura do manuscrito enriqueceu nossa 

“compreensão responsiva” da obra, ampliando-a com novos significados e permitindo 

que dela extraíssemos ressonâncias atuais sobre o pensamento freiriano. 

 Na aceitação desse desafio, sobrepujou-se uma clara razão afetiva: a de 

aproximarmo-nos de uma obra lida, relida e discutida tantas vezes em sua versão 

editada que se impunha agora como um novo texto em estado de construção. Mobilizou 

nosso entusiasmo poder tocar na autenticidade de um exemplar autógrafo que revelava o 

corpo da escrita desenhado nos fólios, exercendo forte atração e instigando-nos ao 

aprofundamento no espaço escritural do interdito, do rasurado, do corrigido, do 

inacabado e, dessa forma, termos o privilégio de privar um pouco da intimidade 

intelectual com esse grande educador para compreender o “locus” da gênese das 

grandes categorias que estruturaram o seu pensamento. 

 Para tal, tornou-se imprescindível guardar-se certa distância de nosso objeto (o 

que nem sempre se tornou possível), para que o entusiasmo que impulsionava nossa 
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disposição sensível para a pesquisa, diante do manuscrito, pudesse transformar o que 

era objeto de encantamento em objeto de conhecimento. Por essa razão, fomos movidos 

pela convicção de que para além da importância da preservação da memória da obra por 

seu valor simbólico e patrimonial, esse documento – que passou a integrar o legado de 

Freire à educação brasileira – era merecedor também de uma exploração analítica que 

mapeasse a trajetória percorrida pela sua escrita, indicando os possíveis itinerários do 

seu processo de criação. 

 Esse foi o desafio a que nos propusemos e que determinou a direção para a qual 

encaminhamos nossa investigação, buscando identificar as novas “ressonâncias” que 

emergem da obra nesse novo contexto espaço-temporal discursivo. 

 A abordagem analítica adotada nos permitiu compreender a natureza 

multidimensional que recobre a dialogicidade freiriana, já visíveis no manuscrito, 

manifestando-se como um princípio operatório do seu pensamento, sobre a qual se 

alicerçam as demais categorias com as quais trabalha, além de ter contribuído também 

para validar nossa hipótese inicial. 

 Assim, a radicalidade orgânica desse princípio pôde ser rastreada em três 

dimensões conexas: 

 Na instância do “modus dicendi”, o personalíssimo modo de dizer de Paulo 

Freire propiciou a identificação dos seus movimentos escriturais, no manuscrito, por 

meio de rasuras de acréscimo, substituição, eliminação e deslocamento, que 

exteriorizaram os “diálogos interiores” travados por Freire com sua própria escritura. 

Esses diálogos são resultantes da mente de um “scriptor” em ação que reescreveu em 

fluxo contínuo o que simultaneamente lia e copiava, refazendo continuamente seu ato 

cognoscente. 

 Nesse “modus dicendi”, não pôde ser observado nenhum indício que revelasse 

algum tipo de incoerência epistemológica, ontológica ou metodológica. Fiel ao seu 

pensamento dialético e assentado no onipresente princípio da dialogicidade, o educador 

chega sempre à síntese pela reconciliação das contradições, validando permanentemente 

o seu “ethos” com absoluta coerência. 

 Ainda sob a perspectiva dessa dimensão, tornou-se possível identificar também 

que a dialogicidade, tão presente no ensaio manuscrito de “Pedagogia do Oprimido”, 
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pôde igualmente ser rastreada no percurso criativo registrado nos “documentos de 

processo” da obra literária “Catálogo da Biblioteca do Excelentíssimo Senhor Marquês 

Umbelino Frisão”, de Marco Lucchesi. A despeito de se configurarem como obras de 

gêneros diferenciados e de se encontrarem em estados distintos de escritura, em ambas 

verificou-se a presença de movimentos dialógicos multidimensionais e estruturantes 

que, embora diferentes em sua natureza, manifestaram-se como importantes categorias 

do movimento criador dos dois autores. Essa constatação nos instiga a pensar se não 

seria essa uma categoria que devesse ser mais explorada pelos estudos da crítica 

genética, na investigação da dinâmica das vozes que interagem em todos os tipos de 

manuscritos. 

 No curso de nossa investigação, o contato com os dois manuscritos das obras de 

Paulo Freire e de Marco Lucchesi mostrou-se produtivo para atender aos nossos 

objetivos. Embora eles apresentassem materialidades, tempos-espaços e natureza 

diversos, a análise desses dois “documentos de processo” da escritura possibilitou 

entender como os movimentos dialógicos se estruturaram em cada processo específico e 

ampliar a perspectiva sob a qual se analisou o trabalho conceitual e criativo de cada 

autor. Cada um deles demandou um modo diferenciado de análise, considerando-se a 

sua natureza e o fato de não se tratar de uma perspectiva comparativa. O trato com esse 

material evidenciou como o biográfico, o “saber de experiência feito” e o real 

vivenciado por seus autores imprimem marcas nos prototextos das suas obras e 

desvelam os processos em que os movimentos dialógicos instalam-se. 

 Os dois documentos revelaram-se como importantes documentos históricos que 

por serem autógrafos e carregarem consigo a memória e a história das obras publicadas 

pertencem ao patrimônio histórico, cultural e artístico representativo de seus respectivos 

tempos-espaços. 

 Constatou-se que ambos, apesar de suas diferenças, aproximam-se pelos 

movimentos dialógicos que exercitam. Em Paulo Freire, esse movimento assume a 

forma de uma dialogicidade orgânica de pensamento, enquanto forma de “ação – 

reflexão – ação” sobre o mundo como ferramenta de conscientização/humanização, 

conduzindo à construção de um mundo mais justo pela luta política. Em Marco 

Lucchesi, é o dialogismo bakhtiniano que se acha inserido em sua prática literária que, 

pelo viés onírico/estético também insinua um movimento libertador. Tanto a 



169 
 

dialogicidade que emerge da prática político – pedagógica de Freire, quanto o 

dialogismo presente na prática cultural – estética de Lucchesi marcam seus 

manuscritos. Embora apresentem diferenças nas dimensões do “dizer” e do “mostrar”, 

eles guardam proximidade na dimensão do “fazer”. O primeiro acenando para a luta 

política e para a utopia crítica e o segundo movendo-se na direção do onírico/estético, 

como forma de construir outros mundos possíveis que sejam mais humanos e justos. 

 Já na instância do “modus mostrandi”, os paratextos tanto autorais (título, 

epígrafe, subtítulos, estruturação da obra) quanto editoriais (capa, apresentação dos 

organizadores, entrevista, carta-dedicatória) mostraram-se como “vestíbulos” de grande 

valor analítico que auxiliaram nosso processo de “compreensão responsiva” da obra. O 

trabalho paratextual empreendido pelos editores da obra cingiu os cento e noventa e um 

fólios soltos, com os quais Freire presenteou os amigos chilenos, e transformou-os em 

um novo livro que se propõe como tal aos leitores do século XXI, expondo sua 

consagração. As análises pormenorizadas do aparato paratextual da obra, vale dizer, 

tanto as análises dos peritextos quanto dos epitextos, mantiveram-nos em um entre-

lugar, em uma zona indecisa sem limite rigoroso, em que o interior (o texto) dialogou 

permanentemente com o exterior (discurso do mundo sobre o texto). 

 Nessa dimensão, a dialogicidade manifestou-se sob a forma de uma 

“intertextualidade profunda”, colocando em situação de diálogo suas próprias obras 

(anteriores e posteriores como “Pedagogia da Esperança: um reencontro com a 

pedagogia do oprimido”) e apontando para a totalidade espectral das obras freirianas 

marcadas pela autotextualidade. Todas essas obras dão a falsa impressão de se 

repetirem, pois de forma espiral ratificam e aprofundam de maneira recorrente um modo 

de olhar, de assumir e de valorizar os excluídos. Essa intertextualidade, autotextualidade 

e metatextualidade configuram-se quase como gestos sociais de Paulo Freire e não 

apenas como atos discursivos, para que ele de forma dialética tornasse possível 

reconhecer, explorar e aprofundar seus constructos e suas ideias, conversando com elas. 

O que é “mostrado”, no manuscrito, é o espetáculo de uma consciência que não aceita a 

univocidade, o monológico e persegue o diálogo consigo, com o outro, com seus textos, 

com os saberes e com o mundo na travessia da escritura e, por essa razão, abre-se 

aquém e além da temporalidade do manuscrito, reunindo seus contemporâneos e as 

gerações futuras em um conjunto de aspirações que atravessam tempos e espaços. 
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 A análise, sob a perspectiva da dimensão do “modus faciendi” no manuscrito da 

“Pedagogia do Oprimido”, confirmou de forma inequívoca o que nossa hipótese inicial 

já intuía: a dialogicidade é o vetor que perpassa todos os constructos do pensamento 

freiriano e o alicerce sobre o qual se fundamenta seu duplo ethos político-pedagógico 

que pode ser desvelado por uma maneira personalíssima de dizer, de mostrar e de agir 

no discurso e no mundo. Cresceu nossa percepção sobre a dimensão que Freire ocupa 

no cenário latino-americano, que ultrapassa sua categorização apenas como um teórico 

da educação, instalando-o como pensador, filósofo e como primeiro educomunicador 

brasileiro. Está em “Pedagogia do Oprimido” o embrião matricial dessa área emergente 

que somente hoje começa a se desenvolver e dar seus frutos. Ele inaugurou um discurso 

transverso que por meio de sua dialogicidade estrutural deslocou a comunicação e a 

educomunicação das suas metanarrativas solipsistas, refundamentando-as teórica, 

prática, ética e politicamente. Ele entrelaçou o agir educativo e o agir comunicativo em 

favor de um agir pedagógico revolucionário e libertador, o que nos autorizou a criar um 

novo neologismo, com o auxílio novamente do gerundivo latino, para denominar o que 

chamamos de “modus educomunicandi”. Trata-se de um modo particular de educar que 

comunica e de comunicar que educa e que por ser uma forma de ação social tem o poder 

de oprimir ou libertar. No manuscrito, o leitor já pode encontrar os indícios do que se 

poderia chamar de uma “Pedagogia do diálogo educomunicativo”, urdida com o 

oprimido e não para o oprimido. 

 Em todas as dimensões analisadas do manuscrito, exteriorizou-se a singularidade 

do ethos encarnado de Paulo Freire. Os indicadores de suas marcas autorais 

ultrapassaram os limites do âmbito linguístico para instalarem-se na esfera discursiva 

por meio dos quais seu enfoque dialógico-dialético, construído na ação-reflexão-ação, 

pôde ser rastreado. Pela intersecção de dois mundos discursivos – o político e o 

educativo – revelou-se o duplo ethos: o do educador / educomunicador dialógico que 

assume o compromisso com o que diz e com o que mostra e o do militante engajado 

com a causa do oprimido que luta por aquilo que professa. 

 Como “homo dialogicus”, qualificativo este que caracteriza seu ethos efetivo 

(ratificado pelo ethos discursivo dito e mostrado), verificou-se que, em nenhuma 

dimensão analisada, ele excluiu a contraposição, a negação, a polêmica, ou a 

contrapalavra de vozes dissonantes, pelo contrário, ele as traz para o interior do seu 

discurso e com elas dialoga, instituindo uma dialogicidade que é tecida por muitas 
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vozes, textos, discursos e saberes que se completam, polemizam, entram em embate e 

respondem a objeções no interior do próprio texto. Em seu universo ético, autocorrigir-

se nunca representou uma barreira. Basta lembrar a autocrítica que ele realiza, em 

“Pedagogia da Esperança”, em relação à linguagem machista que o faz repensar “a alma 

e o corpo de Pedagogia do Oprimido”, autocorrigindo-se e mostrando que a relação 

linguagem-pensamento-mundo é processual, dialética e contraditória. É a dialogicidade 

que move o seu “dizer”, “mostrar” e “agir” e que o faz, por vezes, atualizar um dado 

que faltava na obra anterior, corrigir algo que merecesse ser revisto ou acrescentar um 

novo tema, utilizando um mecanismo de apreensão, aprofundamento, correção ou 

renovação temática. 

 A não-compreensão, da natureza do princípio dialógico que movimenta o 

pensamento freiriano tem sido responsável por leituras distorcidas e rasas que são feitas 

de suas obras. Não são seus críticos capazes de perceber a fidelidade epistemológica e 

ontológica que dá unidade e identidade às categorias com as quais Freire trabalha, nem 

tampouco compreendem que o fato de retomar conceitos ou repeti-los está ajustado ao 

seu ethos do educador que, por ser também bom educomunicador, sabe da importância 

de explicar, retomar, reavaliar, ou testar a eficácia do conceito que está explicando, 

expondo seus sentidos ocultos, acrescentando novas tonalidades, ou esclarecendo 

pontos obscuros. Essas retomadas ocorrem em espiral, aprofundando a cada retomada 

seus “constructos” com as ressonâncias extraídas do diálogo com o outro. 

 Pressionados por modelos hegemônicos e monológicos de pensar tais críticos 

não reconhecem a práxis dialética – como o eixo vertebrador de sua obra – que o faz 

incansavelmente buscar a expressão perfeita para dizer e mostrar seus conceitos e 

registrá-los com precisão. 

 A leitura vertical do manuscrito emoldurado pelas rasuras que ele revela, pelo 

aparato paratextual que o acompanha e pelo processo criativo que ele deixa transparecer 

pode tornar-se, assim, um golpe decisivo para corrigir a visão distorcida de alguns, no 

trato das categorias do pensamento freiriano presentes na “Pedagogia do Oprimido”, 

evitando, assim, deturpações de suas concepções, debates inócuos e vazios dos críticos 

que o rotulam, desvirtuam suas categorias, empalidecem o ineditismo do seu dizer, 

mostrar e agir, impondo suas leituras repressoras que minimizam a importância do 

patrono da educação brasileira. São eles incapazes de reproduzir a dialogicidade que 
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Paulo Freire exercitou tão magistralmente em sua vida: “ouvir” e “escutar” 

amorosamente a palavra do outro ou, como diria Octavio Paz, passar pela experiência 

de “outrar-se”. 

 Esta investigação levou-nos à constatação de que a dialogicidade presente no 

manuscrito de “Pedagogia do Oprimido” não se configura apenas como mais uma das 

categorias exploradas pelo educador pernambucano, mas institui-se como um gesto 

discursivo e social singular, como um princípio regulador que modula o seu dizer, 

mostrar e agir no mundo, fundamentando seus demais constructos. Esse princípio 

implica um olhar amplo e compreensivo do ser humano e não tem como foco apenas a 

“denúncia” da situação do oprimido, mas principalmente “o anúncio” das possíveis 

formas de reverter essa situação. 

 Assim, para a apreensão da arquitetura conceitual freiriana, que 

embrionariamente já se encontrava presente no manuscrito de “Pedagogia do 

Oprimido”, é preciso conectar o dizer, o mostrar e o agir sem perder-se de vista sua 

concepção de homem na condição essencial de ser histórico, criador, em permanente 

devir e com potencialidade para libertar-se da opressão e transformar o mundo. É por 

meio da ação dialógica, como estratégia permanente de ação libertadora, que se torna 

possível a construção de uma consciência responsiva e ativa, o exercício da práxis 

autêntica, a superação das contingências concretas da opressão e o desenvolvimento de 

um processo de real humanização. 

 Por essas razões a imagem de si que Paulo Freire constrói no manuscrito revela 

um “ethos” movimentado por uma poderosa ética, tingida por cores otimistas e 

esperançosas e por uma utopia crítica que proclama um mundo possível de igualdade e 

liberdade. 

 Nesta investigação, tentamos compreender a contrapelo a história do manuscrito 

de “Pedagogia do Oprimido” e dela extrair novas ressonâncias, ouvindo as muitas vozes 

que nele se falam. Como afirmou Bakhtin sobre as obras que habitam a grande 

temporalidade “[...] todo sentido festejará um dia seu renascimento”. Vive-se hoje uma 

época em que mais do que nunca torna-se imprescindível reavivar o pensamento 

freiriano e fazer renascer a sua voz. O manuscrito, por seu valor histórico, social e 

discursivo talvez possa conclamar leitores a fazer ou refazer uma leitura amorosa da 

palavra freiriana e fazê-la reviver, rejeitando toda forma de banalização das categorias 
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do seu pensamento que impeçam uma leitura crítica ou diminuidora do alcance de suas 

ideias. 

 Considerando-se que a palavra no manuscrito tanto contextualiza sua gênese 

como se abre para o renascimento de novos sentidos no futuro, não temos a pretensão 

de encerrar esta discussão. Esperamos que os leitores deste estudo partilhem do diálogo 

que ele propõe e dele façam ecoar novas ressonâncias. 
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