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RESUMO 

A presente tese é resultado de uma pesquisa no Programa de Doutorado em 

Educação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sobre a Formação de 

Professores na América Latina, com foco no atual contexto brasileiro, tendo a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), como ilustração.  Após duas décadas de 

docência no ensino superior, o tema surge de uma ―suspeita‖ sobre a real presença 

e alcance de autores como Enrique Dussel, mentor de uma conhecida proposta de 

Filosofia da Libertação, entre muitas tentativas no continente, e Paulo Freire, mentor 

da chamada Pedagogia da Libertação. Em sua origem (heurística) observamos uma 

distância entre o discurso (acadêmico e ideal) e a práxis libertadora (real), de onde 

foi amadurecendo uma pergunta de pesquisa que dá a tônica do problema aqui 

analisado: qual a real contribuição desses autores nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia? Para elucidar tal suspeita, optamos pelo caminho (metodologia) de uma 

pesquisa documental. Nela partimos da hipótese de uma (contraditória) ―presença-

ausente‖ dos referidos autores na formação de professores, pelo menos no contexto 

brasileiro, de onde levantamos dois campos de pesquisa. O primeiro refere-se a 4 

Grupos de Trabalho (GTS) da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED) dos  10 últimos anos (2000-2012) sendo estes, 

especificamente: os GTs 3, 8, 17 e 18, de onde levantamos as bibliografias dos 

trabalhos apresentados. O segundo refere-se a uma escolha aleatória de 23 

Instituições de Educação Superior, Públicas e Privadas, das cinco regiões 

geográficas do país, das quais levantamos as referências bibliográficas das 

disciplinas de Fundamento da Educação de cursos de Pedagogia. O resultado foi 

assustador, como veremos nos dados da pesquisa, tendo em vista a importância 

ímpar desses dois autores quando se trata de formação de professores no âmbito de 

uma Filosofia da Educação na América Latina.   

 

Palavras Chave: Dussel-Freire, América Latina, Formação de Professores, 

Educação de Jovens e Adultos e Filosofia da Educação. 



 

 

 RESUMEN 

 La presente tesis es resultado de una investigación en el Programa de Doctorado en 

Educación de la Universidade Nove de Julho (UNINOVE) sobre la Formación de 

Profesores en América Latina, con enfoque en el contexto actual brasileño, teniendo 

la Educação de Jovens e Adultos (EJA) como ilustración. Después de dos décadas 

de docencia en la enseñanza superior, el tema surge de una ―sospecha‖ sobre la 

real presencia y alcance de autores como Enrique Dussel, mentor de una conocida 

propuesta de Filosofía de la Liberación, entre muchos intentos en el continente, y 

Paulo Freire, mentor de la llamada Pedagogia da Libertação. En su origen 

(heurística) observamos una distancia entre el discurso (académico e ideal) y la 

praxis libertadora (real), de donde fue madurando una pregunta de investigación que 

acentúa  el problema analizado: cual la real contribución de eses autores en los 

cursos de Magisterio? Para aclarar tal sospecha, elegimos el camino (metodología) 

de la pesquisa documental, en la cual partimos de una (contradictoria) ―presencia-

ausente‖ de los referidos autores en la formación de profesores, por lo menos en 

contexto brasileño, donde levantamos dos campos de pesquisa. El primero se refiere 

a 4 Grupos de Trabajo (GTs) da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED) de los últimos 10 años (2000 - 2012) siendo en específico 

los GTs: 3, 8, 17 y 18, de donde sacamos las bibliografías de los trabajos 

presentados. El segundo se refiere a una escoja aleatoria de 23 Instituciones de 

Educación Superior, públicas y privadas, de las cinco regiones geográficas del país, 

en las que recogemos las referencias bibliográficas de las asignaturas de 

Fundamento de la Educación de los cursos de Magisterio. El resultado fue 

asustador, como veremos en los datos de investigación, considerando la gran 

importancia  de eses dos autores cuando se trata de formación de profesores en el 

ámbito de una Filosofía de la Educación en la América Latina. 

 

Palabras clave: Dussel-Freire, América Latina, Formación de Profesores, Educación 

de Jóvenes y Adultos; Filosofía de la Educación. 



 

 

ABSTRACT 

 This thesis is the result of a research in the Doctoral Program in Education at the 

University Nove de Julho (UNINOVE) about the Training of Teachers in Latin 

America, focusing on the current Brazilian context, with the Youth and Adults (EJA) 

as an illustration. After two decades of teaching in higher education, the issue arises 

of a "suspicion" about the real presence and range of authors such as Enrique 

Dussel, mentor of a known proposal for Philosophy of Liberation, among many 

attempts on the continent, and Paulo Freire, mentor of Pedagogy of Liberation. In its 

origin (heuristic) we observe a distance between the discourse (academic and ideal) 

and liberating praxis (real), where matured a research question that sets the tone of 

the analyzed  problem here: which is the real contribution of these authors in the 

Pedagogy courses? To clarify this suspicion, we chose a documentary research as 

methodology. Then, we started from the hypothesis of a (contradictory) "absent-

presence" of those authors in teacher education, at least in the Brazilian context, 

where we raised two fields of research.  

The firstrefersto4WorkingGroupsoftheNationalAssociationof Post Graduate Studies 

and Research in Education (ANPED) from the last 10 years (2000-2012), specifically 

the working groups numbers 3, 8, 17 and 18, where we raised the bibliographies of 

the papers presented. The second refers to a random  choice of 23 Higher Education 

Institutions, Public  and Private, of the five geographic regions of the country where 

we raised the references from the disciplines of Foundation of Education in 

Pedagogy courses. The result is scary as we shall see in there search data, 

considering the unique importance of these two authors when it comes to teacher 

training within a philosophy of education in Latin America.  

Key Words: Dussel-Freire, Latin America, Teacher Training, Youth and Adult 

Education and Philosophy of Education. 
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INTRODUÇÃO 

 A Modernidade ocidental, ao sustentar a relevância e a necessidade da 

escola pública, ensejou uma vasta produção teórica sobre a educação, notadamente 

escolar, explorando sua natureza, origens, heranças, avanços e impasses. Hoje, em 

pleno terceiro milênio e diante da crise do paradigma moderno, a preocupação em 

torno do destino, sobretudo da escola, continua provocando investigações, análises 

e reflexões, mantendo um intenso debate filosófico no campo educacional.  

 Fruto de uma ―modernidade reflexa‖, no dizer do antropólogo e pensador da 

educação Darcy Ribeiro (2003), a produção teórica brasileira permaneceu por 

longas décadas refém da inspiração de paradigmas constituídos no âmbito do 

projeto Iluminista da modernidade, originado e consolidado no contexto geocultural 

do Norte: Europa e Estados Unidos. Por isso mesmo, o nosso pensamento 

educacional continua vinculado a modos de pensar produtores de teorias exógenas, 

estranhas aos países ou continentes do hemisfério sul, notadamente – ainda que 

hoje esteja em curso, aqui e acolá, de modos dispersos, mas resistente, uma 

absorção mundial da racionalidade própria das Filosofias da Libertação e sua 

contribuição ao pensamento universal. Verdadeira ―revolução silenciosa‖. Os efeitos 

dessa corrente filosófica na práxis educacional (escolar e extra-escolar), dentre os 

quais se destaca a racionalidade própria Filosofia da Libertação, em franco atrito 

com os modos (hegemônicos) de pensar a educação, ainda permanece ―às 

sombras‖, mas o impacto sobre o sentido mais profundo da práxis educacional 

constitui a preocupação central desta investigação. 

 É notório que uma desmistificação da Modernidade está em curso desde 

meados do século findo. Assim, sem menosprezar as contribuições das teorias 

educacionais da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, sobretudo num tempo em 

que as preocupações com o destino da educação formal se universalizam, fizemos, 

nesta tese, uma escolha. Tal escolha recai sobre a verificação da real presença dos 

pensamentos de dois teóricos, Freire e Dussel, que buscaram desenvolver suas 

reflexões, tomando como referência de seus fundamentos os autores situados nos 

grandes centros de pesquisa e reflexão, portanto, sem prejuízo de um diálogo com 

os paradigmas hegemônicos, mas priorizando um campo fértil de carências 

concretas: a problemática sócio-histórica com suas cicatrizes sobre o rosto humano 
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da América Latina. Os dois autores em foco têm, como marco de suas trajetórias 

intelectuais pelos fundamentos que emprestam à Educação, um conceito em 

comum: a libertação. São eles: o pensador nordestino e brasileiro, Paulo Freire 

(1921 – 1997), que transita especificamente no campo pedagógico, mas apoiado 

num posicionamento filosófico de base; e o pensador argentino que há anos está 

radicado no México, Enrique Dussel. Situando-se no campo da Filosofia, embora 

não deixe de se preocupar com a linha pedagógica (da libertação).  

 Partimos do entendimento de que Freire e Dussel respondem melhor sobre a 

educação que se faz necessária para a constituição do sujeito latino-americano, 

sujeito ainda não emancipado e do qual o analfabeto é a concretização histórica, 

real, de uma ―imperfeição‖ do sistema.  

 Ambos, Dussel e Freire, andam aos pares, como dois trilhos de uma mesma 

linha de trem que chegam a um destino comum.  Cada qual a seu modo, tentam se 

livrar do lado reflexo de teorias fundadas nos solos pátrios do Norte para buscar a 

construção de um ―ethos da libertação‖, (DUSSEL,1977; 1985; 1995) no coração de 

sujeitos sociais aqui reconhecidos como ―leitores de mundo‖ (FREIRE, 1989; 2005), 

ainda que na radicalidade de suas carências. Em Dussel, uma racionalidade 

filosófica que postula uma ―pedagógica‖ como parte de seu ―método‖ e, em Freire, 

no campo da práxis pedagógica propriamente dita.  Daí o título do presente trabalho:  

A  contribuição de Paulo Freire e Enrique Dussel para a formação de professores no 

Brasil – a EJA 

 Com relação a esta proposta, cabe destacar três arcos de investigação. O 

primeiro diz respeito ao que estamos entendendo por Filosofia da Libertação. Uma 

compreensão que transita entre o conceitual e o histórico, de raízes.  

 O segundo diz respeito a uma ―Modernidade‖ que se anunciou desde suas 

origens, portanto historicamente concomitante à colonização na América Latina, 

como ―era da razão‖. Um tempo histórico que deixou como herança, principalmente 

para os países do Norte, um projeto de Estados nacionais como indutores da escola 

pública e como espaço por excelência de garantia e universalização dos saberes de 

uma (nova) humanidade – projeto Iluminista.  
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 O terceiro, referentemente ao contexto brasileiro, apresenta um rastreamento 

sobre a presença desses  dois  autores, do  ponto  de vista  do  interesse  (ou 

desinteresse?)  de  pesquisadores  e formadores em relação às suas presenças em 

GTs, encontros de pesquisa em Educação, ementas e programas de licenciaturas 

em cursos de Pedagogia, centradamente.  

Paralelamente a esse contexto específico, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

tendo como recorte a questão do analfabetismo, surge como ilustração de nosso 

trabalho investigativo. Em que termos e medidas a Filosofia da Libertação tomou 

corpo em nossa práxis educacional?  No rescaldo de políticas públicas, ainda 

insuficientes e mesmo diante de sucessivos empenhos, dentro e fora da escola e da 

Universidade, para sanar o problema que os índices ainda alarmantes exibem, o 

analfabetismo é encarado como uma contradição da plena ―era das luzes‖ já no 

marco de um capitalismo de ―terceira idade‖: as tecnologias, a inovação a todo 

custo, o novo trabalho, etc. 

 Do ponto de vista de procedimentos metodológicos, os dois primeiros arcos 

trafegam como uma investigação nitidamente exploratória, com seus procedimentos 

técnicos vazados na pesquisa bibliográfica. Uma análise de textos dos referidos 

autores e comentaristas em vista da investigação teórica sobre a cisão entre cultura 

das elites e culturas de sujeitos sociais com suas identidades e suas leituras de 

mundo negadas ou, pelo menos, não suficientemente reconhecidas, inclusive no 

próprio campo educacional. É quando lidaremos com um conjunto de categorias 

centrais, como a da libertação e seus derivados: sistema, totalidade, oprimido, ser e 

estar, educação escolar e extraescolar, educação formal e não formal, educação 

popular e campo popular da ação/memória resistente, entre outras, colhidos de 

modo direto ou indireto no repertório conceitual das Filosofias da Libertação ou da 

Pedagogia Libertadora.  

 Ademais, não esconderemos a presença de termos que sofrem um desgaste 

investigativo e categorial, em nosso tempo, como o de ―sujeito social‖, e ―povo‖. Uma 

noção de ―memória resistente‖, que diz respeito ao ser/estar do homem latino-

americano com sua identidade negada e que – sendo ou não reconhecido como 

sujeito social nos moldes da Modernidade ―Iluminista‖ – assume formas resistentes 

de construir historicamente sua própria identidade a duras penas. Essa noção 
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deverá perpassar todo nosso trabalho reflexivo, transversalizar as questões aqui 

postas, como a própria cisão entre os projetos das elites e a memória do ―povo‖ 

latino-americano.  

 Ainda do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, o terceiro arco 

trafega numa investigação, também exploratória, mas fundamentalmente 

documental, para avaliação da presença da contribuição dos dois autores para a 

formação que se dispõem nas licenciaturas – foco na EJA no Brasil, como ilustração. 

Uma pesquisa documental que ―chama de volta‖ as categorias dos autores para 

responder às nossas perguntas de pesquisa visando avaliar as reais contribuições 

de tais autores como o objetivo geral de nosso trabalho, num campo maior das 

Filosofias e da Pedagogia da Libertação.  

  Ao longo destas páginas uma outra questão perpassará o tecido de nossa 

redação, questão também de fundo filosófico, toda vez que nos encontrarmos diante 

de impasses no confronto de ―dois mundos‖ (do povo e das elites) e seus modelos 

de Educação, cultura e reflexão sobre ambas (do Norte e do Sul) no marco histórico 

da produção ou negação da memória resistente, que é a seguinte: dialética dos 

contrários ou mera justaposição? O olhar sobre a internalização desses dois 

autores, na formação de professores (licenciaturas, práticas docentes e pesquisas) 

nos instiga à repetição ad nauseam dessa pergunta ao longo do texto. Mais do que 

uma análise formal, a fruição dialética da produção da memória resistente, ou sua 

negação, inclusive no campo formativo e da práxis educativa, é o que mais nos 

interessa – se é que há uma Filosofia da Educação na América Latina digna desse 

grandioso adjetivo: libertadora. 

 Uma vez postas tais observações preliminares, emerge nossa pergunta de 

pesquisa, propriamente dita: se é verdade que as categorias pedagógicas de Freire 

e Dussel, presentes na Filosofia da Educação na América Latina, são 

imprescindíveis para a prática educativa, como práxis transformadora, 

emancipadora, libertadora, por que tais categorias não resultam em efeitos positivos, 

por exemplo, na erradicação do analfabetismo, no caso brasileiro?  

 E qual nossa hipótese básica? Arriscamos aquela que norteia o presente 

trabalho: a presença histórica de pedagogias européias, ou norte-americanas, 
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pensamentos aqui chamados de exógenos, verificadas na formação de professores, 

dificultam, ainda hoje, uma prática educativa emancipadora. Tal prática educativa no 

campo da EJA, de certa forma, ―esconde‖ tais autores quando pretende revelá-los, 

pelo uso ainda incipiente de suas categorias. Quando as categorias de Freire e 

Dussel não permanecem ocultas, diluem-se em noções filosóficas superficiais; estas, 

de modo geral, não resolvem a cisão teoria e prática e inviabilizam uma real 

fundamentação da ação educativa na América Latina. Nota-se, sobretudo no Brasil, 

o vexatório desconhecimento de tais autores na formação de professores, 

principalmente de Dussel – este quase numa absoluta ausência no campo da 

formação de professores. Evidentemente que dessa hipótese emergirão outras, que 

as próprias variáveis da pesquisa nos permitirão levantar.  

 Assim, e no limite da resposta à nossa pergunta, esta investigação quer 

enfrentar o principal problema: por que o pensamento destes autores não fecunda 

nossa prática educativa, por exemplo, a prática relacionada à alfabetização de 

jovens e adultos? Qual o lugar ocupado por uma Filosofia da Educação desse 

quilate na formação de professores para atuação na área? Se a leitura de 

documentos nos programas de formação de professores (de licenciaturas) é o 

campo de verificação do problema, a formação de professores surge, 

evidentemente, como o seu lócus por excelência de verificação documental. Daí a 

pergunta sobre o porquê da escassa presença (a ser verificada) de Freire e Dussel. 

 A questão norteadora, a nosso ver mais crucial, que se coloca diante do 

pressuposto dessa injustificada ausência é, portanto, a seguinte: se o discurso 

pedagógico se compromete com uma proposta educativa emancipatória, como se 

explica a pouca e frágil apropriação da Filosofia da Libertação nos processo de 

formação de educadores? Por que a resistência das Filosofias da Educação, entre 

nós, em incorporar as perspectivas emancipatórias dessa vertente do pensamento 

latino-americano, onde se faz presente um efetivo ethos da libertação humana?  

 Isto posto, segue o roteiro dos capítulos. 

 Num primeiro momento faremos abordagem abrangente sobre o homem 

latino-americano, com ênfase nos sujeitos resistentes e a presença do analfabeto, 

leitor de mundo e produtor de cultura, bem como um olhar sobre as fontes 
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estatísticas do fenômeno e das propostas de EJA no Brasil, um esforço de solução 

histórica, simultaneamente trabalhada pela academia, pela sociedade e pelos 

governos em sucessivas décadas de tentativa de zerar o problema. A EJA 

representa um caráter ilustrativo do ―esquecimento‖ dos sujeitos sociais, quanto 

mais deles tratamos, em programas educacionais, licenciaturas, ementas, objetivos 

e estratégias de ação. 

 Num segundo momento perguntamos sobre a ciência moderna (e sua 

instrumentalização pela sociedade moderna) em consideração ao seu viés Iluminista 

básico (em seus fundamentos culturais) e Positivista (em seus fundamentos 

metodológicos). O objetivo do capítulo é perguntar sobre os caminhos e 

descaminhos da Pedagogia, ciência da Educação por excelência, principalmente 

numa interlocução com o autor Antônio Joaquim Severino, a partir de seu trabalho 

Educação, sujeito e história (2007), e sua contribuição teórica, a nosso ver, de anos 

a fio, sobre a Pedagogia no contraponto com as ciências humanas, também em 

construção. Ainda um trabalho em nível geral de articulação teórica, mas já 

recortando o discurso para campo específico da Educação, tendo em vista perceber 

o lugar de uma Filosofia da Educação que dê conta dos fundamentos dos projetos 

na área (as várias pedagogias).  

 Num terceiro momento, a partir do que fora desenvolvido anteriormente, trata-

se de um olhar mais direto das principais ideias de Dussel e Freire. No viés de uma 

compreensão do conceito de Libertação, o capítulo faz num contraponto entre os 

dois autores, tendo em vista o modo convergente com que trabalham em seus 

respectivos campos. Na minha percepção, este é o capítulo mais importante do 

ponto de vista de fundamentação teórica.   

  Essa aproximação será feita mediante a explicitação sistematizada das 

categorias dusselianas e freirianas enquanto convergentes na compreensão da 

condição do sujeito oprimido e resistente e na referenciação de caminhos 

emancipatórios. Voltar-se-á aos fundamentos de Freire e Dussel numa leitura agora 

mais próxima de suas categorias, em que os dois autores em foco são apresentados 

num paralelo, com vistas a explicitar o potencial de sua contribuição à Filosofia da 

Libertação na América Latina e, por conseguinte, às Filosofias da Educação. 
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  Num quarto momento, no que tange à formação dos professores e em 

função da retomada da proposta de estudo das presenças, ou ausências, de Freire e 

Dussel, no capítulo seguinte, (análise da pesquisa) um recorte no percurso da 

formação nas licenciaturas no Brasil, com ênfase nos cursos de Pedagogia. A ideia 

é apontar para uma busca da ressignificação permanente da Ciência da Educação 

entre nós, como expressão da própria luta de sujeitos resistentes, agora na 

academia. Um capítulo rápido sobre o elo entre Pedagogia e Educação, fruto da 

própria busca de seu um amadurecimento histórico, pela presença da crítica e auto-

crítica das práticas educacionais. 

 Num quinto momento, faremos a análise propriamente dita dos dados em um 

congresso na área, documentos, associações pertinentes, luta pela formação do 

educador, GTs da ANPEd (especificamente nos GTs 3, 8, 17 e 18). Não se trata de 

um capítulo longo, como pode parecer, mas uma síntese muito breve da caminhada 

de um pensamento pedagógico brasileiro em construção, também resistente. GT 3: 

Movimentos sociais, sujeitos e processo educativo; GT 8: Formação de professores; 

GT 17: Filosofia da Educação e 18: Educação de pessoas jovens e adultas. 

 Dessa feita, o mergulho na pesquisa de campo e documental, conforme 

proposto no projeto, no universo dos Institutos de Ensino Superior (IES), no Brasil. 

Aqui levantaremos, num quadro sinótico, a presença de Freire e Dussel sobretudo 

nos Grupos de Trabalhos (GTs) que enfatizam a formação de professores ao mesmo 

tempo que ―pinçamos‖ de modo aleatório, a presença dos dois autores, se e quando 

possível, em programas de cursos. Na verdade, como veremos, uma ―presença 

buscada‖, verificada numa (no mínimo curiosa) ―ausência percebida‖, principalmente 

no campo da EJA, o que deverá certificar nossa hipótese de trabalho, surgida de 

uma pergunta de pesquisa: em que medida e em que qualidade Freire e Dussel 

estão presentes no contexto da práxis educacional brasileira, tanto na pesquisa, 

como na formação e prática dos educadores? 

 Dessa pergunta, e da hipótese posta, alguns pressupostos certamente 

surgirão, como novas perguntas, e como elementos de análise. Por exemplo: o 

conceito de libertação, sobretudo do modo como articulado em décadas anteriores, 

teria sofrido, no meio acadêmico, um ―desgaste‖ de seu próprio significado, tal como 

esses dois autores o ventilaram? O itinerário de consolidação das Pedagogias no 
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Brasil, sobretudo as progressistas, estão hoje - ou continuam, desde sua formação 

histórica - de costas para uma Filosofia da Educação na América Latina, como se 

nota no ―esquecimento‖ da perspectiva de uma ética da libertação, também na 

educação? Ou: estaríamos vivenciando um novo contexto histórico em que a própria 

academia não consegue responder à pergunta sobre quem, hoje, é o oprimido? – o 

que nos coloca de volta com um ―segundo‖ Dussel, o da obra Ética da libertação na 

idade da globalização e da exclusão e da retomada de Freire, entre outras questões. 

Como se vê, uma desaguada de novas questões que poderão surgir das análises 

dos dados colhidos no campo da formação de professores. 

 Restarão, evidentemente, as Considerações finais, sendo ou não 

confirmadas as hipóteses aqui apresentadas.. 

 

BREVE MEMORIAL DA EXPERIÊNCIA DO DOUTORADO 

 

 Apresentarei a seguir alguns momentos significativos na minha passagem 

pelo Doutorado da Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Doutorado esse, mais 

precisamente em nossas discussões promovidas na Linha de Pesquisa Teoria da 

Educação e no Grupo de Pesquisa em Filosofia da Educação (GRUPEFE) que 

possibilitaram-me múltiplas e variadas experiências que, com certeza, muito 

contribuíram para o meu engrandecimento intelectual e na escritura dessa tese.  

 A proposta de realização de seminários ao longo do curso, levado a cabo pelo 

Prof. Dr. Antônio J Severino e uma equipe de professores, com o envolvimento dos 

seminariantes, alunos, organizadores de cada encontro semanal teve como eixo o 

que se segue, (Proposta da disciplina, p. 01) onde se lê:  

A temática a ser trabalhada ao longo do semestre centrar-se-á na 
constituição do campo da Filosofia da Educação, o que se propõe 
fazer pela abordagem de trajetos já percorridos,  de posições já 
assumidas e de propostas de novas perspectivas que se buscam 
para a configuração de seu sentido em sua especifidade epistêmica. 
Trata-se então de um trabalho meta-reflexivo de delineamento do 
estatuto teórico da área, sob um esforço de auto-conceituação, o que 
se considera tarefa relevante para a explicitação da identidade da 
área e para a constituição do espaço investigativo do Grupo.  
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 Como se nota, na expressão: ―espaço investigativo do Grupo‖, trata-se de 

uma disciplina emergida de investigação em andamento, no GRUPEFE (GRUPO DE 

ESTUDOS E PESQUISA EM FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO), numa das linhas: 

Teorias da Educação. Nesse campo é que reside o que está posto como ―...trabalho 

reflexivo-analítico de delineamento do estatuto teórico da área (...) na especificação 

de sua identidade‖ – como se pode ler acima. Esse nosso memorial da matéria terá, 

portanto, esse norte, o que não faremos de modo linear (linha do tempo), rastreando 

encontro por encontro, mas levantando algumas observações (epistêmicas e 

experienciais) que nos pareceram mais significativas da prática pedagógica. 

 Primeira observação (campo pedagógico). Na chegada dos alunos, na 

sessão de abertura do semestre de 2012, com foco na Linha 1 do programa, 

chamou-me especial atenção que a disciplina, nucleada na Filosofia da Educação, 

não foi apresentada nos moldes de uma burocracia acadêmica, dentro de uma 

continuidade ―positivista‖, divorciada de um contexto do curso e, portanto, com 

profunda pertinência à retomada das atividades do Grupo de pesquisa na área, cuja 

programação específica do GRUPEFE emergiu de um balanço de suas atividades. 

Trocando em miúdos, nós alunos não retomamos o novo ano ―para ter aulas‖ (tão 

somente aqueles cursos centralizados em aulas informativas), mas para dar 

continuidade às atividades de pesquisa: seus avanços, seus impasses... Voltamos à 

UNINOVE para dar continuidade, na Linha 1, à pesquisa em torno da literatura da 

Filosofia da Educação na América Latina. 

 Segunda observação (campo contextual: entorno da UNINOVE). Do ponto 

de vista experiencial, um fato me soou como extremamente relevante, de forte 

impacto em termos de descobertas subjetivas, individuais - nem sei se esse 

sentimento foi idêntico aos demais alunos – foi o espaço urbano.    

 O Memorial da América Latina, como se sabe, é o espaço para expor ―sus 

vienas abiertas‖, no dizer de Eduardo Galeano. Nosso Grupo de Pesquisa em 

Filosofia da Educação foca, ou relê, ou interpreta, exatamente a leitura dos 

fundamentos de seus vários discursos, ―desde o solo latino-americano‖. O memorial, 

planejado pelo arquiteto comunista juramentado, desde sempre, Oscar Niermayer, 

não poderia oferecer melhor uma ―comunhão de espaços‖, mesmo contraditório, 

como esse. Aquela escultura, no pátio, de uma mão com um vale de sangue em sua 
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palma, é algo antológico - e ontológico também - sem querer jogar com as palavras. 

Uma experiência de observação, de teste para os olhares atentos que nenhum 

doutorando, em qualquer campo de conhecimento poderia perder. É um privilégio 

inimaginável.  

 Terceira observação (campo interdisciplinar: O Memorial da América 

Latina, a Arte e a Filosofia da Educação). Tradicionalmente, quando trazemos a 

Arte, sob a forma de Arte-Educação para dentro da escola ou da própria formação, 

inicial ou continuada de professores, o discurso sobre a Arte tem se tornado, 

tradicionalmente, uma ―perfumaria‖ da prática pedagógica no concerto de outras 

disciplinas mais ―sérias‖ (leia-se, principalmente as matemáticas), às vezes até com 

um sentido de disciplina coadjuvante ou ―terapêutica‖. 

           O prof. Antônio Severino, num diálogo com um dos nossos colegas sobre 

uma experiência de ―passeio‖ estético da turma, explicitou, com a lucidez que lhe é 

própria, o lugar pedagógico  que a Arte (com a poesia) ocupou no programa da 

disciplina.  

           Uma proposta séria de doutorado evidentemente interdisciplinarizou o debate 

no campo da Filosofia da Educação com um peso de significado que me 

surpreendeu, no melhor dos sentidos e do aproveitamento acadêmico.  Não se 

tratou de olhar a arte para discuti-la com discursos teóricos ―sérios‖, nem de fazer 

dela ilustração para tais discursos. 

 A atividade da Linha LIPTE, com a visita monitorada à exposição de Cândido 

Portinari no referido Memorial, regados com os textos de Zizeck Slavopj, Ana Mae 

Barbosa e sobretudo o estudo de Vanessa Sievers de Almeida, sobre a, às vezes 

árida mas fecunda, Hannah Arendt, bem como os trabalhos de Michinori e do prof. 

Lorieri. Estes me ajudaram a abrir não só os olhos, como o coração e a mente para 

evidenciar este ―lugar pedagógico da Arte‖ do ponto de vista não só de ―apreciação 

distanciada de uma educadora que não é artista‖. Ocorre que, aqui vai o saldo 

pedagógico das experiências, obtive numa formação que não me preparou para a 

comunhão com a experiência estética como experiência do ser humano mais 

integral: aquela educadora que não só trabalha conteúdos, mas vivencia de algum 
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modo - sem uma formação mais precisa -  a estética e também se recusa a fazer 

dessa experiência uma ―perfumaria‖ ou um mero passatempo.   

 Nem é preciso dizer que apenas um quadro de Portinari, aquele dos retirantes 

famintos já significa um ―tapa na cara‖ da civilização e um dos modos estéticos de 

mostrar uma das ―veias abertas‖ de nossa América. 

           Mais uma vez, no mesmo trecho de e-mail enviado à turma, sobre a 

experiência do grupo e buscando o diálogo com Morin, o professor Antônio Severino 

vem ao meu socorro, ao discorrer sobre o próprio questionamento de algo que tanto 

a escola como a Universidade me roubaram. 

O encontro, sob a ótica do pensamento complexo, não exclui o olhar 
daqueles que não são artistas, pelo contrário, as complementam. A 
experiência estética, nesse sentido, elimina a necessidade de 
fixarmos nas questões sobre o que é arte e sobre suas aplicações e 
subjetivações. Percebo que a desenvoltura de pensamento de 
Michinori, a sensibilidade retratada nas imagens coletadas por Lorieri, 
nos diversos sentidos da realidade nas marcas da poesia da Nádia e 
na nostalgia das canções do Willian, possibilitaram um universo de 
sensações do nosso dia-a-dia, coisas simples da vida. Finalizo minha 
contribuição, buscando em Morin, uma percepção de estética, ―eu 
não defino a estética como a qualidade própria das obras de arte, 
mas como um tipo de relação humana muito mais ampla e 
fundamental‖. 

 

 Com certeza, daqui para frente, para ser melhor educadora, tenha de dialogar 

mais e mais para entender a angústia dos artistas em convergência com as minhas. 

Como li certa vez, num trecho de Ezra Pound, na obra ABC da Literatura (ABC of  

reading) ―O artista é a antena da raça‖. Ora, note-se que, curiosamente, o título em 

Inglês é ―leitura‖.  

 Quarta observação (campo teórico: a substancialidade dos textos lidos e 

discutidos). Quem vai ao campo da formação, cada qual com suas identidades e 

níveis de graduação e finalidades, portanto, desde a formação escolar até a pós-

graduação, a formação continuada em serviço, ou a formação permanente, deve ir 

como quem vai a uma fonte. 

 A volta pode (e convém) ser fecunda ou pode ser estéril. Se esta foi fecunda 

é porque houve acerto de objetivos e finalidades de todos os lados; se foi estéril, é 

porque o projeto falhou em algum ou em muitos aspectos. Num doutorado não é 
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diferente. Os textos disponibilizados para leitura (informativa) ou pesquisa, a meu 

ver precisam cumprir a função de fazer a ponte entre a formação, os sujeitos e o 

mundo, ou realidade em questão, com seus temas, sua pertinência ao que se busca 

de tal fonte.  

 A escolha dos textos não foi diferente, até porque, como já dissemos, emergiu 

do grupo de pesquisa já constituído. No meu caso, que tanto me vi questionada 

sobre o lugar pedagógico da Arte e/ou da experiência estética humana, subjetiva, 

existencial, em que pese alguma ―aridez‖, serviram-me como lanterna: tanto lanterna 

de popa de um barco que me permite olhar as águas já navegadas em minha frágil 

trajetória de formação no campo da Arte-educação, como de proa, que ilumina para 

as águas ainda a navegar.  

 Longe de fazer um roteiro do conteúdo assimilado ou ainda a assimilar, os 

textos me evidenciaram um caudal de ―angústias‖: as dos autores de textos, a dos 

artistas, a dos colegas e docentes do curso e sobretudo as minhas. Quando tais 

angústias são traduzidas em questionamentos, como as que tivemos em classe, nos 

diálogos com os autores, na produção de textos, e principalmente compartilhadas, 

eu imagino que se tratou de ―angústias de sujeitos‖. Se um sujeito coletivo, dentro de 

um espaço urbano acima descrito, no marco de um capitalismo contemporâneo 

hegemônico, mas abridor de veias sociais, angústias pessoais, mesmo num 

doutorado, (este sujeito) precisa rever posturas. Posturas que, se me instigam a 

perguntar: o que esses artistas e poetas estão querendo expressar, desde suas 

subjetividades, e, com compasso das interpretações, o que os autores querem 

expressar a partir deles? 

 Assim sendo, sem dúvida, os autores me escancararam uma teia de 

significados, retirados do próprio discurso crítico, em geral, do rescaldo da 

experiência estética para usufruto da Educação. Não se tratou, a meu ver, de 

instrumentalizar a arte em prol da Educação, para cumprir conteúdos acadêmicos e 

―forrar‖ programas e currículos, mas, sobretudo de evidenciar um humanismo, cuja 

presença se faz necessária toda vez que parece vivermos num ―afogamento‖ do 

lado humano. Aprendi que nenhuma formação pode sobreviver alheia á experiência 

estética que nos torna melhores como projeto humano, seja qual for o paradigma, o 

contexto. Se a existência humana não está dada para o todo e sempre, mas decorre 
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de estratégias de sua própria construção no espaço-tempo das experiências, o elo 

entre Filosofia da Educação, o olhar para os discursos situados, América Latina em 

foco, e a dimensão estética da formação nesse semestre foram, a meu ver, a água 

da fonte que busquei, mesmo sem um preparo anterior, sobre o que ia encontrar em 

tais discursos.  

 E a safra foi produtiva: um texto de Pedro Göergen, além do já citado 

comentário à Hannah Arendt, além de outra indicação de Antônio J. Severino.  

           Gostaria de permanecer, contudo, no impacto que tive ao ler o texto do 

pesquisador da UNESP, Pedro Angelo Pagni: Filosofia da Educação no Brasil: uma 

particular experiência do pensar na educação? 

 Trata-se de uma reflexão sobre um itinerário da produção em torno da 

Filosofia da Educação no Brasil, que mergulha fundo no rio das reflexões para 

buscar (―pescar‖) o que chama de um ethos da cultura brasileira, tendo em vista a 

construção de uma identidade local e a busca da universalidade no que se refere às 

heranças de reflexões herdadas nesse campo. Na verdade, recorrendo à etnografia, 

coloca a questão: vamos abolir, e em que medida, uma postura ―iluminista‖?  - 

Obviamente o autor não usa esse conceito mas eu, de minha parte, o infiro.   

 Afinal, cumpriu-se o prometido, por esse e outros textos: a crítica dos 

discursos. Pode não ter parecido, mas para mim, professora Maria Rita, valeu pelo 

caráter inédito do que me foi oferecido.  
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CAPÍTULO 1 

 

O HOMEM LATINO-AMERICANO: OPRESSÃO E RESISTÊNCIA 

 

 Como é divulgado amplamente pelos livros didáticos de História, nas escolas, 

a idade da ocupação da América Latina pelos europeus vem da expansão da 

civilização européia para além do Mediterrâneo, desde o limiar do século XVI. Foi 

quando os europeus, pressionados pelo esgotamento de um sistema produtivo 

feudal, precisaram buscar soluções econômicas viáveis à manutenção de sua 

hegemonia política em outros continentes, acuados pela expansão árabe, 

concretamente, na invasão turca (tomada da Constantinopla, em 1453, cidade 

estratégica de rotas comerciais) entre outros fatores. A pressão de um mercantilismo 

nascente, ou em consolidação posterior, trouxe os europeus à América, como 

―heróis‖ desbravadores de mares e, do lado de cá, o lado ocidental das conquistas, 

nada mais justo que prestar homenagens a partir dos nomes de tais aventureiros: 

América (de Américo Vespúcio), Colômbia (de Cristóvão Colombo), ou, no caso 

brasileiro, principalmente, uma infinidade de homenagens a santos católicos em 

nossas províncias ou em regiões inteiras: Santos, São Vicente, São Paulo (capital e 

estado), São Sebastião do Rio de Janeiro, etc.  

 

Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos 
seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus 
na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o encontro fatal 
que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se 
defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros, tal qual eram, a 
selvageria e a civilização. Suas concepções não só diferentes mas 
opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocarem 
cruamente. Os navegantes barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados 
de feridas de escorbuto, olhavam o que parecia ser inocente e a 
beleza encarnada. Os índios esplêndidos de vigor e de beleza, viam, 
ainda mais pasmos, aqueles seres que saiam do mar. (RIBEIRO, 
1995, p. 82). 

 

 Como se sabe, a entrada em cena da ocupação das terras (América do Sul, 

Central e Norte) e os povos americanos originais (ameríndios) saqueados, resulta de 

cerca de dois séculos de acumulação primitiva do capital, na Europa, como 
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preparação à futura mudança, numa revolução produtiva que teve na expansão 

mercantilista e nos novos processos produtivos em formação a sua gênese. Assim, 

tal descoberta da América, tida como ―por acaso‖, não o foi tão ―por acaso‖, como se 

afirma, alhures, numa visão reducionista ou simplificadora da História da Civilização 

Ocidental, que viria a consolidar-se em sucessivas revoluções posteriores no campo 

produtivo, das ideias filosóficas, do paradigma científico em construção, da crise 

religiosa, do usufruto dos valores morais em favor dessa própria expansão ―cristã‖ 

(Reforma e Contrarreforma), nas artes e na secularização crescente das 

manifestações culturais – de uma Igreja Católica, hegemônica, que passa da ação, 

como Igreja/Estado, à reação contrarreformista – assim por diante.   

 Pelo dito acima, portanto, a idade da América, do ponto de vista de seu povo 

ocupado e dominado (e não da América pré-colombiana) é a idade de um período 

que os livros de História passaram a dividir, em recorte marcadamente ―Positivista‖, 

como ―História Moderna‖ desses cinco séculos. Num campo propriamente filosófico, 

nossa entrada em cena, isto é, do ―povo americano‖ (ameríndios então ignorados) 

combina com o que se passou a chamar de paradigma da Modernidade. 

 No paradigma moderno, ainda como é amplamente divulgado, após as 

revoluções profundas de primeira hora, pela virada heliocêntrica da Astronomia, pela 

revolução metodológica cartesiano-newtoniana, e da consolidação da Matemática, 

da Física propriamente moderna, pós-aristotélica e da passagem da Alquimia à 

Química, a partir, sobretudo, do século XVII, a consolidação do paradigma científico 

avança no campo das chamadas ciências da natureza, mais tarde alcunhadas de 

―exatas‖, pela definitiva matematização e/ou quantificação no interior de seu método, 

de sua episteme (estatuto teórico próprio) em função do binômio causa-efeito, num 

experimentalismo científico em consolidação, como pré-história da futura revolução 

tecnológico-industrial dos séculos posteriores. 

 Sabe-se, ainda no rastro de uma ampla divulgação na academia, que no 

século XIX, a necessidade da construção de uma episteme própria das Ciências do 

homem vem a reboque desse modelo. A própria necessidade de Augusto Comte em 

chamar de ―Física Social‖ a nascente Ciência da Sociedade (Sociologia) revela uma 

heteronomia de método, fato que acontece com as demais ciências humanas 

nascentes e em consolidação:  Psicologia,  Antropologia,  Economia  etc. Guardadas  
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as devidas proporções de seus respectivos objetos de investigação, em se tratando 

do campo das Ciências Humanas, de cunho fundamentalmente hermenêutico, como 

a Ciência da História, tal dependência de método não foi diferente. O que a ideologia 

positivista, no interior de seu método, tinha a oferecer às ciências do homem e da 

sociedade também o fez com a História: um discurso ―dos vencedores‖, mas 

tendencioso e neutro com relação aos ―vencidos‖, portanto, na medida do possível, 

no marco de interesses eurocêntricos - numa primeira hora, porque norte-americano 

no último século e contado a partir dos núcleos do poder com suas academias de 

pesquisa, etc.  

 

Comte acreditava que tinha criado uma nova ciência, capaz de 
compreender cientificamente a sociedade. Chamou essa ciência de 
sociologia. Portanto, os sociólogos também fariam parte dessa elite 
de sábios positivistas que teriam o direito de governar. Mas quem 
garante que esses homens ―sábios‖ não iriam governar a favor deles 
mesmo? (...) Para os positivistas, a democracia permite que os 
ignorantes possam escolher o governos ou, mais ainda, dá chances 
para que os ignorantes governem. Pior do que tudo isso seriam as 
revoluções sociais, quando o povo ignorante provoca terríveis 
desordens que prejudicam toda a sociedade. Comte dizia que só 
haveria  ―progresso‖ se houvesse ―ordem‖. Democracia e revolução 
populares seriam exemplos de ―desordens‖. A ordem sonhada pelos 
positivistas é uma ditadura (um governo imposto à força, que reprime 
todos os opositores) de empresários, sociólogos, administradores, 
cientistas, economistas etc. (SCHMIDT, 2005, p.398) 

 

 Ora, mesmo que consideremos as revisões que implicaram em invenção de 

novos caminhos nas respectivas metodologias, no interior desse núcleo de ciências 

do homem, no século XX, por um crescente e fecundo exercício crítico, a História da 

América Latina ainda tem muito do ranço de uma História positivista, feito uma 

metáfora do ―paraíso‖ do homem (vencedor), criado à imagem e semelhança do 

colonizador. Fruto da Modernidade, como empenho de construção do conhecimento 

como ―ciência moderna‖, a História da América Latina, pelo menos em seu período 

de nascimento e consolidação, resultou dos próprios limites da razão européia: 

branca, elitista, masculina, fragmentada, ―neutra‖, que moldou sua episteme à luz do 

que o pensador Antônio Joaquim Severino chama de uma ―Ciência [europeia] como 

conhecimento lógico-experimental do mundo e a visão naturalista do homem‖ e esta 
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como expressão por excelência do ―Projeto iluminista da modernidade‖ (SEVERINO, 

1992, p.119-132 e 99-117, respectivamente).  

 O abalo sísmico que as metodologias das ciências humanas vêm sofrendo, 

pelo menos desde meados do século findo, revolve profundamente o modo como a 

História da América Latina e seu povo tem sido trabalhada, sobretudo nos livros 

didáticos – que também passam por uma auspiciosa revisão nas editoras – como 

reflexo de novas frentes de leitura como a ―Nova História‖, ainda que, a princípio, a 

inspiração venha dos Annales franceses, o interesse crescente pela história oral, 

etc. 

 É sabido, finalmente, que o propósito de nossa presente pesquisa não é o de 

transitar por essa seara rica de revisão da História e Historiografias em prol da 

reconstrução da memória (oral e documental) de um povo alijado de sua própria fala, 

sua memória, pelo discurso oficial, desde as primeiras produções do mesmo - por 

exemplo, no Brasil, desde o primeiro documento ―oficial‖ dos colonizadores 

portugueses: a Carta de Pero Vaz de Caminha. Assim, vamos relembrar aqui 

apenas alguns setores, também dos mais divulgados, como resistência à ocupação, 

bem como uma tarefa resistente em (re)costurar essa memória ―por dentro‖, no 

coração do próprio povo que fez e faz uma História ―às avessas‖, porque escondida 

e, via de regra, resistente, inclusive com seus aliados na própria academia. 

 Ainda que o conceito de ―povo‖ seja um conceito difuso, como veremos mais 

adiante, está em pauta, nesse momento, uma pergunta pela identidade do que 

chamamos de homem latino-americano, num contexto que, no âmbito de uma 

histórica acumulada de resistências para afirmar seu ―ser‖ – conceito a ser 

compreendido – sua identidade não lhe tem sido favorável postular-se como ―sujeito‖ 

– outro conceito a ser vasculhado, recuperado, se possível.  

 

1.1 - O homem latino-americano: identidade e memória resistente 

 1.1.1 - Identidade 

 A pergunta pelo homem latino-americano passa pela interrogação sobre uma 

noção amplamente usada de ―povo‖ - brasileiro, boliviano, norte-americano, 
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caribenho, etc. Uma noção difusa, muito próxima do senso comum, quando não, 

fruto do mesmo, como aquelas que entendemos ao usá-la e nos complicamos 

quando precisamos tentar explicitá-la, tendo em vista uma ―natural‖ internalização de 

sua noção básica nos discursos. Desde a palavra nos dicionários, na etimologia: 

populus, que nem precisamos pesquisar, até sua ampliação no campo de relações 

que se estabelecem como um ―ente civil‖: civilis, o tratamento é dado à palavra em 

geral tendendo a uma diminuição daquilo que é propiciado ao cidadão (civil) como 

bem público: cultura letrada, riqueza, status, etc. Como bem podemos identificar no 

poema de Afonso Romano de Sant‘anna, liga-se quase que naturalmente à noção 

de carência, acrescida à noção de simplicidade (de modo de vida, linguagem, etc.), 

mas resultado dessa mesma carência. Por exemplo, torna-se difícil assumir que um 

empresário, um banqueiro, um acadêmico erudito, um advogado, um apresentador 

de Tv etc, possam ser considerados, sem quaisquer dificuldades, membros do povo, 

por um pertencimento a ele, identidade intrínseca, da mesma forma que um 

pescador de uma aldeia, um vendedor de feira livre... Quando o são, são como 

entes civis, como cidadãos.  

 Isso nos induz a perguntar: que massa de cidadãos compõe o que 

costumamos chamar de ―povo brasileiro‖? O dito empresário faz parte do povo 

brasileiro? Ou no âmbito da própria produção acadêmica: o que quis o antropólogo 

Darcy Ribeiro, definir como ―o povo brasileiro‖, expressão que deu título a um de 

seus estudos? Além de questões de fronteiras, na construção de uma identidade, tal 

noção, portanto, ao mesmo tempo em que revela um ―ser‖ - na difícil questão: o que 

é ―ser‖ povo? – pode esconder até mesmo preconceitos ou ideologias.  

 No próprio conjunto de discursos das Filosofias da Libertação, a construção 

linguística da noção de povo a partir de uma ―outra racionalidade‖, própria do 

empenho hermenêutico dessas filosofias e ao longo das últimas décadas, ainda está 

por se fazer no marco do amadurecimento de uma linguagem filosófica em 

assentamento, mas não definitivamente resolvida.  

 Vamos analisar apenas um exemplo: O filósofo e intérprete (de certo modo 

―historiador‖) das Filosofias da Libertação, o paranaense Euclides André Mance, 

num artigo esclarecedor, de varredura conceitual das principais noções em 

construção ao longo de décadas, salienta o trabalho de escavação de Rodolfo 
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Kusch, a partir da obra América profunda (KUSCH, 1975), numa inversão do 

conceito herdado de ―povo‖ em relação ao confronto entre a experiência do estar (o 

caráter ético e estético do estar indígena, negro ou popular) como sobrevivência, 

frente ao ser como dinâmica cultural da própria herança metafísica dessa categoria. 

Para Mance: 

 

Seguramente Rodolfo Kusch foi um dos autores que mais destacou a 
limitação das categorias filosóficas ocidentais pra considerar o 
fenômeno da América profunda. Contudo, quando busca formular 
novas categorias para expressá-lo vale-se da própria linguagem latina 
e da cultura de povos ocidentais que permitiram distinguir , por 
exemplo, o ser e o estar. Ao categorizar filosoficamente ambas as 
expressões, buscando desvelar de maneira mais adequada a América 
profunda, Kusch tem consciência que não pode fugir de uma 
intencionalidade investigativa que se formulou filosoficamente a partir 
de uma certa tradição reflexiva e linguística, mas que pode significar 
de outro modo as palavras dessa cultura. É inegável a busca por 
construir novas categorias e métodos, mas também é inegável que tal 
construção se faça marcada por elementos da tradição filosófica dos 
quais não se pretende esquivar mas elaborar a partir de uma outra 

racionalidade.(MANCE, 2000,  p. 20)1 

  

 Quando a expressão ―povo‖ se refere ao protagonista das Filosofias da 

Libertação, tanto o uso dessa vertente de pensamento na América Latina assume 

uma linguagem singular (Filosofia da Libertação) como a categoria de ser, 

emprestada genericamente das Filosofias européias. Contudo, a partir de uma 

―metafísica às avessas‖ – o uso dessa categoria entre aspas é por nossa conta – em 

diversos discursos, sobretudo nos comentários à proposta metodológica da Filosofia 

da Libertação de Dussel, desde suas primeiras postulações, no final dos anos 40 do 

século findo, esse protagonista é assumido como um ―ser negado‖, em sua 

                                                           
1

 Euclides Mance segue interessado em vasculhar a noção amplamente difundida de “povo como sujeito do 

filosofar”, sobretudo nos anos 70 do século passado. Refere-se à argumentação de Arturo Roig sobre “os 

filosofemas presentes nas teorias orientadoras dos movimentos sociais populares de libertação na América 

Latina”, à argumentação de Kusch sobre “um caráter ético e estético do estar indígena, negro ou popular que 

subjaz a inúmeros fenômenos culturais sincretizados sob símbolos de uma cultura ocidental” – vejam-se o 

sincretismo religioso brasileiro, por exemplo. Principalmente salienta a tese de Dussel da “superação dos 

horizontes conceituais de nossa totalidade ontológica [herança filosófica europeia] a partir de uma abertura à 

palavra interpelante de todo outro – como povo indígena ou algum movimento popular, por exemplo”.  
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condição, identidade e modos de expressão cultural, mas um ser negado que 

permanece aí, expondo suas carências e sua tentativa de se afirmar como tal 

(libertar-se) nessa dialética ser/estar. 

 O comentarista baiano, José Gonçalves do Nascimento, militante das causas 

do homem do sertão num blog, em artigo intitulado: ―Filosofia da Libertação: ponto 

de chegada e de partida da práxis libertadora na América latina‖ amplia ad nauseam, 

tal adjetivo. Assim, Nascimento se expressa: 

 

O objeto da Filosofia da Libertação é o ser latino-americano, 
secularmente negado, vilipendiado, explorado, sacrificado... É o índio, 
o negro, o camponês, a prostituta, a criança abandonada... Esta 
filosofia se ocupa justamente da realidade social que a originou: a 
realidade do homem e da mulher da América Latina que, embora 
marcada pela dor, sempre apontou para a possibilidade de libertação 
(2009, p.10) 

 

 Uma libertação tematizada, de contornos epistêmicos resultantes de conflitos 

de interpretação, o que dá a tônica da riqueza do próprio projeto de uma nova 

racionalidade (em novas linguagens) sobre o homem latino-americano. O 

comentarista acima, membro da Academia de Ciências, Artes e Letras de Senhor do 

Bonfim, Salvador - BA, crava o ano de 1965 – mesmo sob controvérsia, em nosso 

entendimento – como o início da pergunta, de alguns filósofos, na América Latina 

sobre o estatuto desse pensar (a Filosofia da Libertação) como filosofia autóctone: 

―(...) é possível uma filosofia da América Latina? Alguns, como Salazar Bondy, 

respondem que não. Outros porém admitiram a possibilidade‖2 (Pág. 10)  

 Tal conflito, intensamente vasculhado pelos filósofos ao longo de algumas 

décadas e que clareia algumas propostas metodológicas, como a de Dussel em sua 

obra O método da Filosofia da Libertação (DUSSEL, 1997), cujas categorias 

perpassam outras obras (DUSSEL s/d; 1977; 1983; 1985; 1995) e vários trabalhos 
                                                           
2

Como tanto outros comentadores, Nascimento refere-se a um histórico debate travado entre Augusto Salazar 

Bondy e Leopoldo Zea, que culminou com a proposta de Zea na expressão “Filosofía sin más”, nome de uma de 

suas obras (ver referências). Ver este debate na comunicação de Eugênio R. de Carvalho: “A polêmica entre 

Leopoldo Zea e Augusto Salazar Bondy sobre a existência de uma Filosofia Latino-anericana (1968-1969)”, 

apresentado no 9º Encontro Internacional da ANPHALAC, na UFG, Goiânia, em 2010. Ver, principalmente, o 

artigo de Vanderlei Luiz Trindade: “O debate entre Salazar Bondy e Leopoldo Zea”, de 1998. 
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apresentados em conferências internacionais, na América e na Europa, uma vez que 

seu empenho é divulgar uma ruptura de método com relação às Filosofias dos 

grandes centros. 

 Para Nascimento, a própria controvérsia já é, em si, geradora da condição de 

possibilidade dessa filosofia como hipótese mesma de trabalho, pleiteada por 

Dussel, entre outros, uma vez retirada de uma das obras capitais, de assentamento 

e divulgação da Filosofia da Libertação: 

 

(...) é possível filosofar na periferia, em nações subdesenvolvidas e 
dependentes, em culturas dominadas e coloniais, numa formação 
social periférica, somente não se imita o discurso da filosofia do 
centro, se se descobre outro discurso (...) porém o mais importante é 
pensar o nunca pensado: o próprio processo de libertação das 
nações dependentes e periféricas. (DUSSEL, s/d: p. 176-7, apud 

NASCIMENTO, op. cit. p. 10)3 

 

 Em relação a Paulo Freire, pensador da Educação aqui escolhido para 

interlocução com Dussel, trata-se de uma formação que bebe de muitas fontes 

teóricas. Esta se afirma, por um lado, num humanismo cristão, que encontra na 

Igreja Católica um momento propício de avaliação histórica da cristandade 

germinada, na prática, na época de sua formação quando jovem, no terreno fértil de 

                                                           
3

Curiosamente José Gonçalves Nascimento elege o importante ano de 1968 – tanto na Europa, nas revoltas 

estudantis, uma tentativa de ―reinvenção utópica do poder‖ e, no mesmo diapasão, nos Estados Unidos, no 

conhecido concerto de rock de Woodstock, em torno de questionamento dos costumes ―burgueses‖, como na 

América Latina e no Caribe – como um marco da Filosofia da Libertação. Elege como exemplo, em nossa 

América, a Conferência do CELAM (dos bispos da Igreja Católica), naquele ano, em Medelín, Colômbia (ocasião 

da primeira visita de um papa, Paulo VI, em terras latino-americanas) como a de um contexto favorável, segundo 

o autor, aos ―(...) movimentos de resistência às ditaduras e a tomada de consciência da situação de 

subdesenvolvimento dos países latino-americanos‖ (p. 10). Nada contra esse marco como exemplo. Contudo, 

mesmo aproximando os dois conceitos de Libertação, na Filosofia e na Teologia, um consenso sobre uma só 

origem da germinação de uma práxis da libertação está longe de ser real. Mais complexo ainda torna-se uma 

presumível reivindicação de um solo próprio, um lócus específico, um topos dessa práxis (o que não foi a 

intenção de Nascimento) quando as controvérsias ainda aparecem. Numa conversa que tivemos com o teólogo 

Leonardo Boff, num encontro de Filosofia da Libertação na UERJ, no Rio de janeiro, em 1993, ouvimos: ―Falta à 

Filosofia da Libertação um campo de luta social própria, além da Academia, como nas CEBs‖ (sic. palavras 

reproduzidas de memória). O que dizer, por exemplo, das lutas de resistência revolucionárias de partidos 

clandestinos na América Latina, ao longo dos anos 60 e, sobretudo, 70? Euclides Mance, por exemplo, ao longo 

de sua trajetória crítico-avaliativa das Filosofias da Libertação, mesmo reconhecendo, aqui e acolá, a importância 

social dos movimentos cristãos combativos, não aproxima as categorias da racionalidade filosófica às categorias 

das teologias, que trabalham a partir da emergência da compreensão da Fé (veja-se o próprio texto usado por 

nós nesse capítulo, p. 15, no comentário de Mance ao trabalho de Hugo Assmann). 
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uma Ação Católica. Por outro, numa militância estudantil no final dos anos 50, 

identificada com um marxismo acadêmico fundamentador dos discursos 

hermenêuticos de uma Sociologia brasileira em consolidação, que caminharia cada 

vez mais na trilha de uma avaliação crítica do subdesenvolvimento e da 

dependência. O Brasil, do ponto de vista de um esforço concentrado de estudantes 

e mestres, pesquisadores em institutos de análises sócioeconômicas em formação 

ou consolidação, torna-se um autêntico laboratório, ao mesmo tempo de práxis 

política e de um arejamento de ideias, fruto de um tempo de experiência 

democrática que durou da Constituição de 1942 aos anos pré 64, do intenso 

governo do presidente Jango Goulart, de inspiração socialista, com suas propostas 

radicais de reformas sociais. Por exemplo, a campanha de alfabetização de adultos, 

capitaneada por Freire, com o apoio de intelectuais e de universitários, 

posteriormente assumido pelo próprio Ministério da Educação, na era Goulart, foi o 

reflexo desse tempo prometeico de uma nova sociedade brasileira.  

 Curiosamente, contudo, no burburinho de discursos críticos de toda ordem e 

de uma multiplicidade de fontes teóricas, Freire não manifesta, em seus escritos, 

uma pluralidade de categorias sobre esse sujeito histórico que aqui salientamos, de 

afirmação/negação de identidade e, sobretudo, portador de carências sociais. No 

caso de Freire, evidentemente, a ênfase no analfabeto.  Ao longo de sua obra inicial, 

base de seu projeto de alfabetização – que, no momento inicial de sua afirmação, 

revelou um laboratório de experiência inédita na cidade de Angicos, no Rio Grande 

do Norte, no Nordeste brasileiro – Freire permanentemente refere-se ao oprimido 

(FREIRE, 1979, 2005). Aliás, termo que dá nome a uma de suas obras capitais, 

tornando-se um clássico da literatura pedagógica contemporânea4. 

                                                           
4

 A Pedagogia do oprimido (vide referência) na verdade é o texto de afirmação metodológica do que fora posto, 

anteriormente na obra Educação como prática da liberdade (vide referência). Entretanto, não se trata de uma 

obra apenas instrumental de alfabetização, fruto de um didatismo ‗burocrático‖, sem ―alma pedagógica‖. Nele 

emerge, também, a antropologia freiriana e o diálogo multifacetado, como se nota em suas notas de referência: 

Hegel, Marx e Engels, Wladimir Lênin, Mao Tsé-Tung, Che Guevara, Jean Paul Sartre, Edmund Husserl, George 

Lukács, Frantz Fanon, Martin Buber, Erich Fromm, Pierre Furter, Reinhold Niebuhr, Cândido Mendes, Álvaro 

Vieira Pinto, entre outros, uma citação de uma Encíclica de João XXIII e até mesmo uma citação do teólogo 

Gregório de Nisa, do século III. Cumpre salientar, ainda, que uma dicotomização de termos (educador-educando, 

dialógico-antidialógico e, principalmente, opressor-oprimido, este a nosso ver excessivo) presente ao longo da 

obra de Freire, bem como suas categorias básicas:  temas e/ou palavras-geradoras, dialogicidade, entre outros, 

serão objeto de reflexão mais adiante. 
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Pelo exposto, ficam de pé duas frentes a partir das quais nossa compreensão da 

categoria de povo (e povo latino-americano) será trabalhada para cumprir nossos 

objetivos. A primeira é a de assumir o risco de uma simplificação, entendendo a 

noção de povo do ponto de vista da extorsão de uma identidade e, sobretudo, por 

conta da herança dessa expropriação, inegáveis carências sociais a partir de bens a 

ele negados. Ora, se nossa tese busca analisar o alcance do pensamento desses 

dois autores no campo da categoria de Libertação, nossa tese será, propriamente, 

um discurso sobre carências, tendo como exemplo a contradição do próprio uso de 

tais pensamentos ―progressistas‖, ―emancipatórios‖ na práxis educacional.  

 Assim, à pergunta que fizemos linhas acima, sobre se um banqueiro pode ser 

visto como ―povo‖, o discurso corrente sobre carências sociais impossibilita essa 

noção, mesmo no marco da aplicação da categoria (civil) de cidadão a todos, o que 

responde à ideia expandida de ―povo brasileiro‖, por exemplo. Evidentemente, 

falamos em carências sociais e não em outras carências, que a Filosofia da 

Libertação lança luzes, assim como o próprio Freire ao discursar, ao longo de toda 

sua obra na base de uma síntese educador-educando, no sentido mesmo de que há 

outras carências (humanas, valorativas, ético-morais etc) uma vez que o capitalismo 

hegemônico é um sistema ao mesmo tempo afirmador (de riqueza, exclusão, etc.) e 

negador, por essência, do que há de propriamente humano nas relações societárias.    

 Daí resulta que o contorno principal da noção deste subcapítulo sobre o 

Homem latino-americano é traçado a partir da identidade, contraditoriamente 

afirmada e negada de um ―povo‖, mesmo sob o risco de simplificações, mas com a 

postura teórica (de nossa parte) de trazer o próprio senso comum para dentro da 

análise – como nos indica a proposta epistemológica de uma ―ciência pós-moderna‖ 

do pensador epistemólogo e sociólogo português Boaventura Souza Santos5. 

 A segunda é a de uma memória resistente, que se dá tanto no âmbito da 

construção desse povo como sujeito social ao longo de séculos de dominação e, na 

                                                           
5

 Ver o artigo de José Rogério Vitkowski do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – PR, ―Epistemologia e Educação: conhecimento para uma vida decente‖, quando chama a atenção para 

as quatro famosas teses de Boaventura sobre o novo modelo de Ciência, sobretudo a última, ao afirmar que 

―todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. [e que] a ciência pós-moderna procura 

reabilitar o senso comum, que considerou superficial, ilusório e falso‖. (p. 14-15 da referência). 

 



38 

própria academia, pela produção e contraprodução de uma práxis educacional com 

as referidas lacunas a que nos deteremos no campo da formação e ação docentes, 

como espelhamento de uma ―fragilidade‖ do próprio uso das ideias desses dois 

autores, base de nossa hipótese de pesquisa. 

 Uma vez trabalhado o encontro conflituoso sobre a noção desse sujeito social 

– em que pese a crise atual da própria categoria de ―sujeito‖, outra pedra em nosso 

caminho – o que seria esse campo investigação que aqui chamamos de memória 

resistente? Vejamos no próximo item. 

 

1.1.2 - Memória resistente 

 

 O que aqui chamamos de memória resistente expressa-se tanto numa 

memória mais explícita da luta, no que se tornou mais evidente no palco das lutas 

sociais organizadas, como de uma memória resistente ―oculta‖, de frentes de luta 

que se sucumbiram ao esquecimento  e que novas propostas de historiografia 

tentam recobrar em documentos e, quando possível em relatos orais, muitos deles, 

sob forma de depoimentos, chegando às editoras ou cada vez mais postadas em 

redes. 

 Do ponto de vista de uma memória histórica sedimentada, mesmo no 

conjunto da produção historiográfica ainda marcada pela História oficial, essa 

memória é marcada pela ocupação da América pré-colonial de cuja produção de 

memória pouco interessou à narrativa dos colonizadores, em documentos oficiais ou 

em relatos de viagem, diários, etc., que autores como Eduardo Galeano nos 

lembrou. 

 José Gonçalves Nascimento, assim se refere à chegada dos europeus e o 

encontro com populações pré-colombianas, segundo ele, em nota de rodapé [nº 2] 

migradas da Ásia para o continente americano: 

 

Quando os europeus chegaram à América, encontraram uma 
população que, há milhares de anos, habitava o continente. Falamos 
aqui da pré-história latino-americana, uma vez que o mundo indígena 
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é o mundo da a-história. Neste sentido, a história da América começa 
com os conquistadores. Entre os diversos povos que ali viviam na 
época da conquista, destacam-se os Maias-Astecas no México e 
América Central e os Incas (Império do sol) no Peru. Restos de 
monumentos (pirâmides, palácios, templos, etc) encontrados naquela 
região, revelam terem existido ali, sociedade altamente organizadas. 
(NASCIMENTO, 2009, p. 02) 

 

 Ora, o simples fato de o autor acima afirmar ―a existência de sociedades 

altamente organizadas‖ (sic), mas que para os europeus aquele mundo é ―o mundo 

da a-história‖ (sic), ou seja, negação da memória do outro, do diferente do 

colonizador, já colocamos o problema do nosso sujeito, explorado, vilipendiado, com 

expressões de resistência, mesmo quando esta permaneceu ―oculta‖ ou não 

interessou à oficialidade das narrativas. Contudo, mesmo considerando os centros 

de estudos de documentação histórica, museus, etc., desses povos, se seus 

impérios viraram ruínas para o deleite de turistas, o verdadeiro legado de uma 

memória resistente virá com a conquista, sob a forma de saques, massacres e 

genocídios, nos tempos posteriores da ocupação da América pós-Colombiana ou 

Colonial, dos séculos subsequentes. 

 Tal memória resistente, do ponto de vista da reação dos colonizados deixou-

nos um sem-número de sujeitos históricos que se tornariam personagens mais 

conhecidos6.  

 Mesmo vindo a serviço de uma Igreja da Contrarreforma, que passa da ação 

(Igreja-Estado hegemônico) à reação (Igreja em processo inicial de crise com os 

Estados em formação), Frei Antônio de Montesinos destaca-se como o primeiro a se 

sensibilizar com a situação dos nativos, erguendo a voz em defesa dos índios, em 

                                                           
6
 Como nosso trabalho não é historiográfico, nós nos serviremos do que está mais ou menos 

estabelecido no conhecimento acadêmico e principalmente nas grandes frentes de reconstituição dos 

discursos, de apreço às documentações, de frentes populares de produção cultural e de novas 

estratégias de ação educacional. Sobretudo nesse tempo de colonização estamos seguindo um 

roteiro fornecido pelo autor José Gonçalves do Nascimento, assumindo o risco de grandes lacunas 

nessa informação, acrescentando outros nomes, por nossa conta e risco. Ademais, a ênfase, ainda 

que passageira, do caráter emancipador da própria WEB, de toda uma rede de informações 

virtualizadas, em tempo real – em sites de verdadeira ―resistência‖ em novos formatos 

comunicacionais –, não será dispensada nesse trabalho. 
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São Domingos, em diversos de seus Sermões – algo semelhante ao que fizera o 

jesuíta Pe. Antônio Vieira, cujos Sermões, como é sabido, ganharam o status de 

obra clássica da literatura brasileira7. 

 Pegando a rota de inumeráveis histórias de conversão ao cristianismo, 

aparece  um dos espanhóis, Bartolomeu de Las Casas, que veio para a América 

fazer fortuna e se converteu, aos 40 anos, após ter ouvido um dos sermões de 

Montesinos, vendendo de imediato suas terras se tornando um dos maiores 

defensores de índios e escravos, que inclusive os possuía em suas propriedades, 

após libertá-los e se tornando também um religioso. Las Casas é um dos defensores 

mais estudados na história da resistência na América, principalmente no campo da 

História da Igreja, entre nós, latino-americanos. Sobre essa etapa como religioso, 

notadamente os últimos anos de vida, escreve José Gonçalves: 

 

Frei Bartolomeu de Las Casas, aos 70 anos foi nomeado bispo de 
Chiapas, no México, onde ficou por três anos, sempre ameaçado 
pelos colonizadores. Em 1547 voltou à Espanha. Foi ele quem 
elaborou os escritos mais importantes acerca da evangelização na 
América Latina. (NASCIMENTO, op. cit. p. 6) 

 

 Após mais dois séculos – notamos aí uma lacuna nas informações das mais 

conhecidas, pelo menos da História oficial, numa seara de resistência oculta ou 

silenciada do povo latino-americano – outro nome de destaque foi o cacique 

mestiço, descendente de imperadores incas, Túpac Amaru, líder de um importante 

                                                           
7
 Ver, de Serafim Leite, o clássico ―História da Companhia de Jesus‖, como uma historiografia oficial, 

mas de inegável valor informativo. Contudo, no âmbito do discurso da Teologia da Libertação, em 

vista dessa reconstrução da Memória da presença da Igreja Católica em solo Latino-americano, o 

esforço, no Brasil, da Editora Vozes na elaboração de uma História crítica da Igreja na América Latina 

e no Caribe, produzido pelo CEHILA (vide referências), mas um empenho de ultrapassar uma 

historiografia triunfante da Igreja e ver, sobretudo, a vivência de fé e de resistência, em suas lutas, 

seus símbolos, suas festas etc. como empenho da construção, alternativa, de uma ―nova‖ (ou ―outra‖) 

cristandade. Ver, principalmente, a obra do teólogo e historiador Pablo Richard, sobre a presença da 

Igreja no continente, em seu modelo eclesial de poder como instituição ―civilizadora‖ dos povos, em A 

Igreja e a crise de neocristandade (texto apostilado, posteriormente ampliado e publicado pela Editora Paulinas), 

entre um conjunto de estudos que tendem a resgatar a voz gritante e ao mesmo tempo oculta dos oprimidos. 

Aliá, num texto posterior chega a advogar uma ―morte das cristandades‖ – em: Morte das Cristandades e 

nascimento da Igreja, no caso, uma Igreja popular (vide referências). 
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movimento revolucionário, com um exército de índios e mestiços, nas regiões mais 

miseráveis do altiplano peruano. O movimento resultou no desmonte de fábricas de 

tecidos dos colonizadores, onde negros e índios, a partir dos dez anos de idade 

eram obrigados a produzir pesadas cotas de pano, com tinturas que causavam 

malefícios à saúde. Tal movimento, no dia 16 de novembro de 1780, decretou a 

libertação dos escravos negros, mas o fim do líder foi trágico: ―Traído, Túpac Amaru 

foi preso com mulher e filhos. Foi torturado, tendo os braços quebrados e a língua 

cortada. Amarraram mãos e pés a quatro cavalos para que o esquartejassem.‖  

(NASCIMENTO, 2009, p. 10). 

 Do ponto de vista de uma relação direta com o exercício do poder, vale dizer, 

no cotidiano das cortes na própria Europa, onde fora estudar, aparece o 

venezuelano Simon Bolívar, na virada do século XVIII – Bolívar nasceu em 1783. A 

considerar sua condição social, Bolívar nada tinha, em tese, de motivos para se 

tornar um revolucionário, se considerarmos a noção de ―povo‖ que aqui trabalhamos 

e com quem não dividia suas experiências cotidianas de vida: angústias, discursos, 

aspirações, utopias, resistências e muito sofrimento. Entretanto, como acontecera na 

conversão religiosa de Las Casas no primeiro século da colonização, Bolívar fora 

tomado de um ímpeto revolucionário que poderíamos chamar de uma ―conversão 

política‖, tendo resolvido lutar, repentinamente, pela independência da América 

Latina.  

 Referindo-se a um juramento que fez, numa visita a Roma, assim descreve 

José Gonçalves no referido artigo aqui utilizado: ―Não descansará meu braço, nem 

repousará minha alma, até que tenha quebrado as correntes que nos oprimem por 

causa do poder espanhol‖. (Retirado de um Calendário do povo latino-americano, 

sem data e páginas informadas, apud. NASCIMENTO, op. cit. p. 7).   

 Como se sabe, o périplo revolucionário de Simon Bolívar na América do Sul e 

Central, resultado de um ideal de libertação em que expulsou os colonizadores 

espanhóis da Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia – e estamos aqui abstraindo de 

uma análise mais profunda do esgotamento de modelos econômicos e de regimes 

políticos que os sustentavam, num movimento nacionalista mais amplo, civilizatório – 

durou até sua morte em 1826. Mesmo considerado o pai da grande Pátria latino-

americana, não realizou seu sonho de construir uma confederação dos povos latino-
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americanos. A lembrança de Bolívar, no interior do próprio exercício do poder e das 

guerras que se seguiram, revela outro lado de uma memória resistente. O 

governante ou revolucionário não precisa ser ―povo‖ de origem familiar, para ser 

―povo‖ como causa de sua luta. 

 

O caminho, por isso mesmo, para um trabalho de libertação a ser 
realizado pela liderança revolucionária, não é a ―propaganda 
libertadora‖. Não está no mero ato de ―depositar‖ a crença da 
liberdade nos oprimidos, pesando em conquistar a sua confiança, mas 
no diálogo com eles. Precisamos estar convencidos de que o 
convencimento dos oprimidos de que devem lutar por sua libertação 
não é doação que lhes faça a liderança revolucionária, mas resultado 
de sua conscientização. É necessário que a liderança revolucionária 
descubra esta obviedade: que seu convencimento da necessidade de 
luar, que constitui uma dimensão indispensável do saber 
revolucionário, não foi lhe dado por ninguém, se é autêntico. Chegou a 
este saber, que não é algo parado ou possível de ser transformado em 
conteúdo a ser depositado nos outros, por um ato total, de reflexão e 
de ação. Foi a sua inserção lúcida na realidade, na situação histórica 
que a levou à crítica desta mesma situação e ao ímpeto de 
transformá-la. (FREIRE, 2005, p. 61) 

 

 No mesmo diapasão de Bolívar, já quase um século mais tarde, dentro do 

século XX, aparece Emiliano Zapata, um índio e camponês mexicano, também 

guindado à condição de líder revolucionário. No caso de Zapata, o movimento de 

1910 foi o marco de uma luta revolucionária em prol de uma reforma (ou revolução?) 

agrária, com o intuito de devolver as terras tomadas dos índios e dividir os latifúndios 

com os camponeses que nada tinham e contavam com dificuldades gigantescas 

para legalizá-las – aqui a questão do analfabetismo e dos entraves burocráticos dos 

letrados era patente frente aos ―sem voz e sem a compreensão advinda da leitura‖, 

mesmo que seus soldados tenham se envolvido com disposição de trabalho e vigília 

(bélica) constante das terras ocupadas.   

 Se os meios de luta de Zapata foram os mesmos do quadro de uma 

revolução política, como Bolívar, embora esta centrada numa causa nacional, o fim 

de Zapata foi idêntico ao de Túpac Amaru: ―Em 1919 o grande herói da luta pela 

terra foi assassinado e a sua experiência destruída pelo governo‖ (Op. cit. p.7).  
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 Dentro do século XX, já em sua segunda metade, não podemos esquecer a 

resistência de mulheres que buscam voz em seu grito de libertação ou justiça: (a) as 

chamadas ―mães da Praça de Maio‖ em Buenos Aires – mães dos desaparecidos ou 

mortos na ditadura militar da Argentina pós Perón; (b) o próprio ―mito‖ de Evita 

Perón, que representa também a voz de uma nacionalidade, independentemente da 

mescla entre aspirações populares e experiência de regime populista; (c) e não 

podemos esquecer o grito de libertação da líder boliviana, também já na segunda 

metade do século XX, a índia (e camponesa) boliviana Domitila, que nos deixou um 

livro-documento de inegável valor como memória resistente a partir de entrevistas 

concedidas à escritora gaúcha Moema Viezzer. O próprio título da obra: Si me 

permiten hablar (vide referência em tradução portuguesa) surge como expressão 

gritante da procura pelo direito às denúncias a partir da voz dos excluídos, pelos 

depoimentos de Domitila, esposa de um minerador na Bolívia durante a ditadura 

militar no país. 

 Durante sua vida, Domitila luta contra as condições de pobreza extrema e 

denuncia a situação do trabalho nas minas. Curiosamente essa camponesa lutava 

por justiça em nome de um ―comunismo‖ que ela mesma percebia como utopia, mas 

não sabia explicar: o típico sonho de um ―povo‖ traduzido numa linguagem da 

academia. De outro lado, Domitila, em seu rosto de um povo ―iletrado‖, do ponto de 

vista da academia, como veremos em outros exemplos – por que nos interessa mais 

de perto o analfabeto como sujeito ―leitor de mundo‖ (FREIRE, 1989, p.2005) – já 

levantava a bandeira da luta pela igualdade entre os sexos – certamente sem ler 

Simone de Beauvoir, por exemplo – tendo sido por muitas vezes presa, agredida, 

espancada e humilhada em sua condição de mulher8. 

                                                           
8

 A obra de Moema Viezzer poderia ser traduzida como memória resistente da própria academia, por se tratar de 

uma antropóloga gaúcha, nascida em Caxias do Sul, em 1938. Tendo se dedicado a projetos educativos no 

Nordeste brasileiro, exilou-se, tendo exercido trabalho como assistente de pesquisas em Antropologia no Peru, 

Manchester e no México. A referência ao presente trabalho, evidentemente acadêmico, a partir do contato com 

Domitila de Chungara em 1974, num Encontro Internacional da Mulher, no México, de cujo impacto de encontro 

surgiu a obra (no original, Si me permiten hablar) só traduzida no Brasil quando do retorno de seu exílio político 

ao Brasil, em 1970, quando funda a ONG Rede Mulher de Educação, referência em Educação Popular entre nós 

(informações extraídas do site Causa Operária Online – Atividades, de 9 de dezembro de 2007, com 

modificações. Disponível em: <http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=2127>. Acesso em: 12 nov. 

2012. 
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 Já no limiar do século XXI, um movimento de resistência auto intitulado de 

guerrilha zapatista, no México, sob a liderança do subcomandante Marcos – para o 

movimento zapatista o comandante é o povo – nos chama a atenção pelo seu 

caráter inusitado. De certo modo o movimento pode ser considerado um modo pós-

moderno de luta guerrilheira, diferenciando-se radicalmente do modelo de guerrilhas 

como as conhecemos nas inúmeras frentes de luta de partidos ou frentes 

revolucionárias na América Latina. Ao se refugiar em acampamentos nas matas, de 

difícil acesso à repressão, os zapatistas buscaram na Internet o seu 

reconhecimento, portanto já no âmbito de uma ―sociedade globalizada‖ pela 

revolução comunicacional. Assim, a luta, à primeira vista ―armada‖, de afronta ao 

poder transferiu-se para uma reivindicação pelo próprio direito de voz, direito de 

serem reconhecido em suas reivindicações civis, ou como cidadãos, no âmbito de 

uma cidadania em escala global. Tornou-se uma ―guerrilha‖ de quem não quer fazer 

a guerra – nos moldes das lutas partidárias clássicas9, bolcheviques, stalinistas, 

leninistas, trotskistas, maoistas etc – a ponto de serem reconhecidos como tal. O 

exemplo zapatista ganhou e continua ganhando força na WEB enquanto grandes 

causas da humanidade de nossos dias, como por exemplo, as paradas do ―orgulho 

gay‖ que já se tornaram uma luta de proporção global irreversível e não só da 

América Latina. 

 Tais experiências de memória resistente na América Latina, em movimentos 

revolucionários ou em falas abafadas ou ocultadas dos sujeitos sociais são 

extensas. Algumas delas voltarão mais adiante quando tratarmos da produção 

acadêmica. Agora vamos voltar o olhar para a memória resistente dos sujeitos 

                                                           
9

São inúmeras as lutas no campo de uma resistência partidária, em movimentos revolucionários, só para 

permanecermos no século findo, o que nos inclinariam a lembrar das experiências de Fidel Castro, Guevara, 

Huber Matos e tantas lideranças da luta partidária na América Latina, a experiência sandinista na Nicarágua, 

entre outras. No Brasil, a fundação do Partido Comunista, em 1922, e sua cisão no PC do B, em 1962, a 

chamada coluna Prestes, as experiências de clandestinidade; fraturas partidárias e criação de frentes 

revolucionárias, como a ALN – o próprio nome da sigla contempla o nome ―libertação‖ (vide lista de siglas) –, 

entre outras, com os respectivos paradigmas de luta revolucionária, como as experiências da Guerrilha do 

Araguaia, de 1972; guerrilhas urbanas, como o levante da Lapa, em São Paulo, em 1976; inúmeras prisões, 

torturas, exílios e mortes, como de Marighela, Carlos Lamarca, ou mesmo suicídios forçados, como a de 

Wladimir Herzog ou de Frei Tito de Alencar, entre tantas vozes resistentes sucumbidas às respectivas ditaduras; 

experiências revolucionárias similares na Argentina, Uruguai, na ditadura chilena, e assim por diante. 
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sociais excluídos no Brasil desde a colonização, mesmo com o risco das lacunas 

aqui lembradas10.  

 Uma parada para um olhar centrado na memória resistente no Brasil, desde 

as primeiras décadas da colonização nos coloca diante de uma multiplicidade de 

manifestações, dentre elas: (a) lutas sociais organizadas, de feitio popular ou de 

setores organizados de classes sociais, como dezenas de revoltas de afrontamento 

ao poder constituído do ponto de vista local, que mesmo a História oficial relembra: 

Cabanada, Revolta dos alfaiates, Sabinada,  Revolta da Chibata, Balaiada, 

Farroupilha e, principalmente, a Revolta da Praieira, podendo esta ser vista como 

uma primeira manifestação popular de inspiração socialista no Hemisfério Sul; 

resistências frente ao desenraizamento cultural indígena e seus resultantes, como 

os suicídios em massa de várias nações desalojadas de suas terras, de suas 

linguagens, raízes, e prostituídas, como, ainda hoje, os índios da tribo Kaiowá, no 

Mato Grosso do Sul; greves de inspiração anarquista, das primeiras massas 

operárias de São Paulo, no início do século XX; surto grevista do ABC, na virada dos 

anos 70 para os anos 80 do século passado, entre outras.  

(b) Lutas sociais organizadas de afrontamento ao poder constituído num plano 

nacional, sem revolta explícita, (no sentido bélico do derramamento de sangue), a 

saber: formação das reduções jesuíticas nos primórdios de nossa colonização; luta 

partidária das elites no interior dos poderes Legislativo e Judiciário em prol da 

libertação dos escravos como  ―saída honrosa‖ para a mudança de uma estrutura 

agrária;  expropriação de terras indígenas ou camponesas seguidas de lutas de 

resistência e mortes, como de muitos padres da Igreja Católica, orientados por uma 

práxis cristã inspirada na Teologia da Libertação; luta pelo voto feminino e do 

analfabeto; luta republicana, por vezes inócua, pela implantação de um sistema 

democrático de Educação (deselitização do ensino); formação de organizações 

sociais de apoio ao trabalhador, no campo de ―velho‖ e ―novo‖ sindicalismo, por 

exemplo em congressos e nas centrais sindicais como a CUT (Central Única de 

                                                           
10

 Por questão de espaço, lembramos e indicamos apenas um clássico da literatura de denúncia, na memória 

resistente brasileira: a obra Brasil: nunca mais, organizado por uma equipe de estudiosos da Arquidiocese de 

São Paulo e prefaciado por Dom Paulo Evaristo Arns. (vide referência) 
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Trabalhadores), entre outras; criação da UNE (União Nacional dos Estudantes); 

formação de inúmeras associações de organização e luta de sujeitos sociais nem 

sempre reconhecidos no palco da sociedade brasileira, como a luta por direitos das 

empregadas domésticas; luta nacional pela reforma agrária e consolidação do 

movimento dos trabalhadores sem terra,  MST (Movimento Sem Terra), 

particularmente; luta pela ocupação de espaço urbano (térreos ou prédios) dos 

trabalhadores sem teto; memória quilombola, assumida por vários setores sociais e 

dos recentes governos;  apoio à organização da luta das nações indígenas e a 

criação da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), do CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário) e de ONGs voltadas para esse campo de resistência; movimento 

cidadão em torno do impeachement presidencial de Fernando Collor de Mello, em 

1992, entre tantas outras. 

(c) Lutas sociais organizadas de afrontamento ao poder constituído num plano 

nacional, com revolta explícita, tais como: organização dos quilombos; utopia de 

inspiração Iluminista, pelo ideário da formação de uma nação livre do jugo 

econômico e político português, pelos inconfidentes mineiros, da campanha de 

Canudos e a luta pela implantação da República; luta pela formação e manutenção 

dos partidos de esquerda, jogados na clandestinidade ou banidos ao longo da 

História republicana brasileira, no afrontamento aos regimes ditatoriais; luta no 

campo, nos momentos em que esta produziu centenas de assassinatos, como o 

recente massacre dos Carajás e assim por diante.  

 Vamos nos ater a apenas duas frentes de luta social organizada, uma de 

memória resistente com feitio de afronta ao poder, no sentido de lutas, perseguição, 

derramamento de sangue: os quilombos. Outra, de feitio organizacional a partir do 

cotidiano dos índios, sem necessariamente implicar em afronta direta ao poder, no 

sentido bélico da palavra: as reduções jesuítas.   

 Quilombo é o nome que se deu à resistência organizada dos escravos no 

Brasil, do século XVII ao XIX não significando tão somente ―fugas dos malfeitores 

para os esconderijos nas matas‖, como em geral se informa, numa simplificação de 

um movimento que produziu lideranças sobre uma luta de profundas carências: de 

armas, alimentos, vestuários, etc.  De tais lideranças, a mais famosa é a de Zumbi, 
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do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, no Nordeste brasileiro, da fase de intensa 

produção açucareira, exatamente ao longo de todo o século XVII. 

 

Palmares se estendeu por vastas regiões do atual estado de Alagoas 
e durou 95 anos – entre 1600 e 1695. Sua população chegou a 
atingir cerca de 50 mil pessoas. Ali, entre as serras, os negros que 
fugiam da escravidão encontravam proteção natural para construir 
suas aldeias. Livre do jugo dos senhores, eles contavam com uma 
produção agrícola que garantia sua manutenção. O excedente era 
trocado por artigos que eles não produziam,como tecidos, armas, etc. 

(NASCIMENTO, op. cit. p. 8)11 

 

 Como se nota em outras resistências da América Latina, já anotadas, a 

liderança de Zumbi sucumbiu à morte trágica: 

 

Os donos do poder colonial sentiram-se ameaçados e investiram 
contra o quilombo. Sucessivas expedições foram mandadas  contra 
os quilombolas. Depois de três anos de resistência os negros foram 
derrotados pelo famoso bandeirante Domingos Jorge Velho. Em 20 
de novembro de 1695 [data que recentemente passamos a 
comemorar como o dia da consciência negra em contraposição ao dia 
13 de maio de 1988, da libertação dos escravos por obra de graça de 
uma princesa] tomba o grande líder Zumbi. O herói é esquartejado e 
sua cabeça colocada num poste na praça central de Olinda, 

Pernambuco (op.cit. p. 8)12 

 

 Quanto às reduções, como forma de resistência no espectro de uma 

manutenção da própria identidade de um povo, os indígenas brasileiros, mesmo na 

dinâmica da formação cristã para a ―salvação das almas‖ dos gentios ou ―bárbaros‖, 

                                                           
11

 Como se nota nessa memória resistente de Zumbi e seus comandados em Palmares, trata-se de uma luta 

pela libertação, numa reinvenção (ou manutenção) da vida sobre as mais profundas carências: estrutura 

produtiva, estrutura social, cultura, armas de luta, comércio, manutenção das raízes, linguagem e imaginário 

cultural afro etc., quando tudo estava sendo expropriado em suas condições de sujeitos sociais.  

 

12
 A expansão hegemônica da chamada civilização cristã ocidental, entre os povos dominados, sempre revelou 

práticas refinadas de tortura, como nas máquinas de tortura medievais, de massacres e mortes. Ademais, o fato 

de esquartejar corpos, amarrar em cavalos, pendurar em postes etc., revela uma estratégia de ―lição moral‖ sob 

a forma de uma ―espetacularização‖ do próprio massacre das lideranças para que o povo ―aprendesse a lição‖, a 

não segui-los. O colchete da citação acima é por nossa conta. 
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como finalidade da contra-reforma católica, não implicou na mediação das armas e 

representou um importante legado dos jesuítas, sobretudo no Sul do país, numa 

região dos chamados ―Sete povos das missões‖. Curiosamente, mesmo sendo os 

representantes ou mesmo os baluartes da contra-reforma, os jesuítas criaram, no 

modelo das reduções, uma espécie de ―aldeiamento‖ social – algo parecido com 

―comunas‖, monastérios medievais, kibutz judaicos, enfim experiências de 

separação social, resistentes e autônomas – no sentido de uma vida paralela ao 

próprio processo civilizatório a que vieram representar. 

 O componente de formação cultural e de manutenção das raízes desses 

povos vem desde as campanhas de ―alfabetização‖ dos primeiros mestres jesuítas: 

Anchieta e Nóbrega, na fundação dos pilares de uma estrutura (escolas de ler e 

escrever) e sistema educacional, fundado numa visão pedagógica expressa na 

metodologia da ratio studiorum. Como se sabe, pouco mais de dois séculos depois 

da chegada dos jesuítas, tal sistema educacional fora dissolvido pelo ministro de 

Estado, marquês de Pombal, na histórica reação aos jesuítas, tanto na Coroa como 

nas colônias. Uma atitude de gestão de política educacional já inspirada numa 

postura Iluminista, resultado de um Portugal em fase de franco esgotamento de sua 

hegemonia, que reagia ao que era ―ultrapassado‖, tendo em vista sua própria 

necessidade de ―modernização‖.  

 Sobre as reduções, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, na memorável obra 

Las venas abiertas de America Latina, tornada um clássico de uma literatura voltada 

à denúncia de abrangente ocupação da América (vide referência da obra traduzida 

entre nós), assim se pronuncia:  

 

Os jesuítas atraíam mediante a linguagem da música, os índios 
guaranis que tinham buscado amparo na selva ou que nela tinham 
permanecido sem se incorporarem ao processo civilizatório dos 
encomenderos  e dos donos de terra... Nas missões não existia o 
latifúndio: a terra era cultivada em parte para a satisfação das 
necessidades individuais e em parte para desenvolver obras de 
interesse geral e adquirir e adquirir os instrumentos de trabalho 
necessários, que eram de propriedade coletiva. A vida dos índios 
estava sabiamente organizada; nas oficinas e nas escolas, se tornam 
músicos, artesãos, agricultores, tecedores, atores, pintores, 
construtores... Não se conhecia dinheiro; estava proibida a entrada de 
comerciantes que deviam negociar a partir de hotéis instalados a 



49 

certa distância. (GALEANO, op. cit. p. 207-8, apud. NASCIMENTO, 
op. cit. p. 7-8).  

 

 Os jesuítas e os índios não foram esquartejados para o aprendizado moral do 

povo, mas a experiência das reduções, resistência sem o uso das armas, como em 

Palmares, também teve seu fim, com expulsões e cassações: a coroa sucumbiu 

finalmente às pressões dos encomenderos criollos e os jesuítas foram expulsos da 

América. Os latifundiários e escravistas se lançaram à caça dos índios. (Op. cit. p. 

8). 

 

1.1.3 - A produção acadêmica e social como serviço à memória resistente 

  

 O que aqui estamos chamando de produção acadêmica e social nos permite 

abrir um amplo leque de olhares sobre o que se constrói de memória resistente na 

América Latina. Ela acontece seja do ponto de vista da academia, sobretudo a 

Universidade e institutos e centros de pesquisa, no levantamento e interpretação 

dessa produção ou de seu contexto e estruturas dadas, por exemplo, nas questões 

econômicas, dados estatísticos, etc. Ela acontece também, e cada vez mais, em 

setores sociais organizados em frentes de ação e documentação em ONGs, 

associações diversas da luta social resistente, nos ministérios, embaixadas, 

sindicatos, empresas, fundações, agências de fomentos de projetos em nível 

nacional (CNPq, CAPES etc) ou estaduais (FAPESP, FAPEMIG etc), editoras, livros, 

revistas e sites, filmes ou documentários e em fóruns de toda ordem: diversidade 

cultural, gênero, africanidades, questões indígenas, cultura popular, questões de 

saúde, esporte, sustentabilidade, políticas de inclusão, violência, justiça, etc., em 

geral em estreita parceria com Universidades e institutos ou centros de pesquisa, 

sobretudo em projetos ou programas extensionistas. Acrescente-se a esse caudal 

de apoio à memória resistente, no tocante à Universidade, o fato de ou ser 

pesquisadora e intérprete da memória resistente, ou tornar-se, ela mesma, produtora 

da memória resistente, quando traz para dentro de seus umbrais, os sujeitos sociais 

carentes ou esquecidos pelas políticas públicas – ou em apoio às mesmas políticas 

públicas – quando a Universidade vai até seus espaços de convívio, por exemplo, 
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em programas de educação popular, que rega grupos de pesquisa, assim por diante. 

Nota-se, neste caso, não uma ―disputa‖, mas uma convergência quando se 

investiga, quando se produz memória ou os dois, simultaneamente.   

 O século XX herdou, para as interpretações oriundas ou de pesquisas ou de 

experiências nos diversos campos da ação societária, ou de políticas locais e 

globais do século XXI, um estoque cada vez mais diversificado de temas, numa 

conjunção de sujeitos sociais cada vez mais numa rede de correlações inter e 

transdisciplinares de convergências de discursos e interesses. Assim, para efeito 

desse trabalho de contextualização do homem latino-americano, como sujeito social, 

crítico e atuante, e por conta de nosso tema, nós nos deteremos apenas nos centros 

ou núcleos de estudo das Filosofias da Libertação e da Filosofia da Educação na 

América Latina, disponibilizando um rol de informações desses espaços de pesquisa 

e experiência da memória resistente. 

 I. Sem a intenção de tomar um direcionamento reducionista, por se tratar de 

dois exemplos no Brasil (o referido anexo abre mais o leque) e em relação a um 

Instituto que atua no tema das Filosofias da Libertação na América Latina, 

lembramos o imprescindível trabalho do Instituto de Filosofia da Libertação -  IFIL, 

de Curitiba, como um dos mais atuantes na memória resistente de uma 

racionalidade alternativa às filosofias do Centro (Europa) ou do Norte (Europa e 

EUA). 

 II. Sobre grupos de estudos no campo da Filosofia da Educação da América 

Latina, lembramos a trajetória resistente do Núcleo de Estudos sobre Filosofia 

Latino-americana, NEFILAM, da USP, São Paulo. Tendo em vista a preocupação 

com os sujeitos sociais aqui determinados como pertencente ao ―povo‖ latino-

americano, sua fala, suas utopias, suas carências, suas experiências de vida e, 

sobretudo, sua sabedoria, buscamos um exemplo retirado de uma proposta do 

CEHILA, um Centro de Estudos da História da Igreja que nasceu à margem da 

oficialidade religiosa da Igreja Católica, muito embora tecendo resistências na 

reinvenção de caminhos interpretativos em parceria com teólogos e historiadores 

como Oscar Beozzo, Eduardo Hoornaert, Riolando Azzi, Maximiliano Salinas, entre 

outros ou de cientistas sociais como Peter Burke,que advogam a superação de uma 

História (triunfante) da Igreja da Neo-cristandade moderna em prol de uma prática 

http://nefilam.sites.uol.com.br/
http://nefilam.sites.uol.com.br/
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eclesial nova, realmente do povo desconhecido que, de alguma ou de qualquer 

forma, fez e continua fazendo história e memória, incluindo muito analfabetos, 

protagonistas deste nosso trabalho de investigação. Assim, por exemplo, mesmo 

questionado por intelectuais críticos, oriundos do marxismo e principalmente da 

Teoria da Dependência, uma coleção organizada pelo CEHILA, com edição 

―popular‖ – leia-se: de linguagem menos acadêmica e preço mais acessível – mostra 

o interesse em refazer a trajetória da própria memória resistente muito além da 

história triunfal dos vencedores.  

 Em artigo intitulado “Os 25 anos da COMISSÃO DE ESTUDOS DE 

HISTÓRIA DA IGREJA NA AMÉRICA LATINA E CARIBE(CEHILA): da História da 

Igreja à história do fenômeno religioso na América Latina‖, o autor Sérgio Ricardo 

Coutinho, do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), de Brasília, sobre o 

processo de renovação radical de método historiográfico, nos informa: 

 

Houve uma renovação a partir da obra de Maximiliano Salinas, que 
propunha uma história mais próxima da vida cotidiana dos ―pobres‖, 
deixando de lado a tônica eclesiocêntrica que vinha tomando conta 
da CEHILA já por algum tempo. Isto implicava a busca de novas 
fontes como textos de viajantes, folcloristas, literatos e da literatura 
popular. (...) Desde o primeiro encontro da CEHILA em Quito, 
Equador, em janeiro de 1973, levantou-se a questão dos destinatários 
do seu projeto historiográfico. Quem eram os destinatários da história 
da Igreja na América Latina? Se o ponto de partida básico consiste 
em escrever a história do povo, das classes oprimidas, não seria 
lógico orientar esta produção para o mesmo povo? Estas questões 
foram amadurecendo até que na V assembléia da CEHILA , realizada 
em Salvador, Bahia, em 1977, criou-se um projeto específico 
denominado Projeto de Versão Popular ou CEHILA-
Popular.(COUTINHO, op. cit. p. 4) 

 

 O resultado foi, além dos volumes de uma Historiografia Geral, a produção de 

memórias correlatas de personalidades, umas conhecidas outras não, todas 

resistentes, pautadas por projetos de vida e ação social ou política militante, bem 

como uma releitura crítica dos povos da América pré-colombiana 

 

Em 1990, iniciou-se nova coleção intitulada ―Homens e mulheres do 
Nordeste‖, publicada também por Edições Paulinas. Até agora, foram 
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editadas dez pequenas biografias de nordestinos e nordestinas que 
marcaram a história, com seu compromisso em favor do povo. Seus 
títulos são: Joaquim Nabuco, Zumbi, Dolores Borges, Frei Caneca, 
Josué de Castro, Ulisses Pernambuco, Padre Cícero, Padre Ibiapina, 
a beataMaria de Araújo e José Lourenço. Por ocasião dos 500 anos 
da colonização européia, foi organizada uma coleção: ―500 anos: 
visão dos vencidos‖, Edições Paulinas, com os seguintes títulos: Os 
mexicas, Os maias, Os incas, Os Povos selvagens e A grande 
marcha da humanidade. Também para essa ocasião, Paulo Tonucci 
(falecido em 1994) e Eduardo Hoornaert elaboraram em parceria o 
livro: Protagonistas e testemunhas da conquista, no qual apresentam 

figuras do século XVI13. (Op. cit. p. 9) 

 

 1.1.4 - Dialética cultura “iletrada” e produção acadêmica como duas faces da 

memória resistente: justaposição ou contraposição? 

 

 Em nosso trabalho, até aqui, seguimos na trilha de uma identificação de um 

sujeito social como ser/estar negado na América Latina assumindo os riscos de uma 

simplificação categorial do conceito de povo, e entendendo que este é produtor, de 

múltiplas formas, do que aqui chamamos de memória resistente, como anotamos, 

sobejamente, em exemplos, nas páginas anteriores. 

 Esse povo, assumido como sujeito social – também abstraído das 

dificuldades que o termo ―sujeito‖ assume em tempos pós-modernos – expressa sua 

memória resistente na produção de cultura. Daí resulta que, vive-se sob profundas 

carências, sua produção cultural pode se apresentar como manifestação rica, como 

construção de identidade desde a negação de uma cultura letrada, da escola ou da 

academia. Portanto, um caldo de manifestações culturais populares, das mais 

diversas, em geral sob a forma do folclore, revela a memória resistente do ―iletrado‖ 

(analfabeto ou semi-analfabeto) em contraposição à produção letrada ou até erudita.  

Ademais, no campo da produção cultural acadêmica, letrada, o próprio povo (em 

                                                           
13

 Uma alternativa de divulgação popular das lutas de resistência na América Latina ou no Brasil é a pesquisa 

para confecção de agendas, por exemplo, a Agenda Latino-americana, editada pelos dominicanos no Brasil, já 

em sua 22ª versão anual, com temas de profundo interesse popular. Publicado pela Universidade Católica de 

Goiás, pela Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil e por várias entidades de países da América Latina 

e do Caribe, trata-se de um trabalho resultante de uma equipe de pesquisadores que disponibilizam no site 

<http://latinoamericana.org> suas atividades de formação, pesquisa, reflexão e debate. 
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geral iletrado) é posto como protagonista de obras artísticas, poético-literárias, 

científicas, cinematográficas, teatrais, memorialísticas etc.  

 Que dialética resulta dessa contraposição de sujeitos sociais em posições 

antagônicas, como sujeitos civis: povo e não povo, letrado e iletrado? Ou se trata 

apenas de uma justaposição em que o protagonismo do povo simples, ―da rua‖, 

serve apenas como ilustração das obras dos letrados?  No limite, podemos avançar 

para outras questões: qual a responsabilidade social das obras culturais dos 

letrados e, sobretudo, das academias e outros espaços sociais que as 

movimentam como produção cultural de “elites”? Qual a responsabilidade da 

Universidade, por exemplo, nessa correlação? Tais perguntas, evidentemente, 

devem nos levar até onde queremos chegar: ao analfabeto.  

 O que dizer da produção cultural dos letrados, em geral da elite14, latino-

americana, sobretudo na sociedade brasileira? Vamos nos ater a alguns setores: 

produção poética, literatura, teatro, música, artes plásticas, cinema etc, sem uma 

organização mais rigorosa desses setores. Vamos nos ater também a um itinerário 

não muito longe, do passado, por exemplo, da segunda metade do século XIX aos 

nossos dias, pinçando algumas obras, pelo fato de, tal como aconteceu na História, 

não ser, nenhum desses, nosso campo específico de pesquisa, mas ter valor 

apenas ilustrativo para os objetivos de nosso trabalho. Vamos aos exemplos.  

 O século XIX, século por excelência da consolidação do romance como 

gênero literário, é profícuo na produção de obras que trazem à tona uma gama de 

desvalidos sociais, já na Europa. O romance Les misérables, de Vítor Hugo pode ser 

visto como o texto emblemático desse interesse em tematizar as questões sociais. O 

                                                           
14

 Tal como acontece com a categoria de povo, aqui determinada como um setor social marcada pelo 

ocultamento ou mesmo negação de identidade, mas, sobretudo, pela carência, o conceito de elite é não menos 

complexo. Por vezes entra no contraponto, apenas como justaposição na fruição da linguagem, também 

incorrendo no risco de simplificações ou do senso comum. Nem sempre ser ou estar na condição de elite implica 

em assumir uma postura elitista. Da mesma forma, é muito comum alguém ―vencer na vida‖, do ponto de vista de 

estudo, profissão ou receber heranças, ser criado por pais ricos, etc., mesmo de origem humilde. No primeiro 

caso, temos o exemplo de Machado de Assis, menino pobre do Rio de Janeiro que chegou à condição de ―maior 

escritor brasileiro, fundador de uma Academia de Letras, um espaço tipicamente ―de elite‖. No segundo, o 

exemplo de Milton Nascimento, que, tendo nascido pobre jamais experimentou a pobreza, por ter sido criado 

com os sacramentos da vida farta, em Minas Gerais, o que inviabiliza sua luta para vencer na vida como músico 

de talento. 
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mesmo acontece no Brasil, num período fecundo de confluência das escolas 

Romântica, Naturalista e Realista no século XIX, curiosamente como uma produção 

reflexa do que acontecia na Europa, mas com um movimento que iniciou um olhar 

de profundidade sobre nossas questões – mesmo em décadas posteriores no pré-

modernismo do início do século XX.    

 Quando o poeta Castro Alves faz do escravo negro o seu objeto de denúncia 

– Vozes d’África e Navio negreiro, seus poemas mais representativos e mais 

conhecidos – como poeta romântico abolicionista, está em jogo um olhar da elite 

sobre as mazelas da sociedade, como produção cultural de si mesma: o letrado 

olhando para o ―povo‖ sofrido, no caso, o escravizado.  

 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 

Magras crianças, cujas bocas pretas  

Rega o sangue das mães: 

Outras moças, mas nuas e espantadas,  

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs!  

 [...] 

Existe um povo que a bandeira empresta  

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 

E deixa-a transformar-se nessa festa  

Em manto impuro de bacante fria!... 

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?  

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto! ...  

 

https://docs.google.com/document/d/1JhybP7NGRYDtiQgl8BcBPRXRmh4p
yALUldJ7gy6pVps/edit?hl=pt_BR&pli=1  

 

 Às vezes em uma obra, como o romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, seu 

caráter Realista também de denúncia de uma situação social, pode servir apenas 

como caracterização social de um espaço urbano em formação, ou mesmo uma 

caracterização que assume as formas de linguagem do próprio povo, ―da rua‖, de 

seu cotidiano, como nas poesias de Jorge de Lima, já dentro do contexto Modernista 

https://docs.google.com/document/d/1JhybP7NGRYDtiQgl8BcBPRXRmh4pyALUldJ7gy6pVps/edit?hl=pt_BR&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1JhybP7NGRYDtiQgl8BcBPRXRmh4pyALUldJ7gy6pVps/edit?hl=pt_BR&pli=1


55 

do século posterior, mas em qualquer dos exemplos acima, nessa produção cultural 

letrada – da elite ou daquele escritor que um dia ―pode ter sido povo‖ e produziu 

obra ―culta‖ ou mesmo como ―letrado‖ de posição social privilegiada que se identifica 

com o povo – o que está em foco para nós é a produção de uma memória resistente, 

transformada em obra cultural.  Dialética de contrários ou justaposição? 

 No pré-modernismo de Lima Barreto, por exemplo, ou das sucessivas 

gerações do movimento Modernista instaurado na famosa Semana de 22, no Parque 

do Trianon, em São Paulo, em meio à euforia da inspiração nacionalista de nossas 

elites afinadas com o modernismo europeu não foi diferente. O movimento de 1922 

buscou, a todo custo, nossa entrada na modernidade a partir de uma escavação de 

nossas origens e heranças coloniais.  Foi o caso da Poesia Pau Brasil, de Oswald 

de Andrade, na obra Macunaíma, de Mário de Andrade (este poeta, militante cultural 

e músico) ou no famoso quadro intitulado Operários, de Tarsila do Amaral, obras 

marcadas por um furor anárquico, de uma crítica ferina a tudo do que era 

passado15. Dialética de contrários ou justaposição? 

 As sucessivas gerações de escritores, artistas e compositores, a partir dos 

anos 30, década da entrada do Brasil em sua ―modernidade reflexa‖ – na expressão 

de Darcy Ribeiro, já referida – aprofundam o olhar dos letrados sobre o povo e suas 

mazelas, às vezes num olhar profundo, como no aparecimento de Drummond, na 

poesia, com sua obra A rosa do povo (1943-45), às vezes de modo que tende mais 

para a caracterização social da vida popular, como os futuros romances de Jorge 

Amado, que transita entre uma literatura de cunho social, de resistência, como na 

trilogia de Os subterrâneos da liberdade (1954) até uma caracterização mais 

―folclorizada‖, como Gabriela, cravo e canela (1958) ou Dona Flor e seus dois 

maridos (1966), ainda que importante no questionamento de falsos valores morais.  

 Contudo, para não nos alongarmos, mesmo no risco de injustiça com vários 

autores pelas lacunas, é no romance de Graciliano Ramos, Vidas secas (1938) e a 

                                                           
15

 Em que pese a importância ímpar desse movimento de feitio nacionalista no campo da cultura, não superou 

as fronteiras de um empenho cultural da elite paulista, mesmo quando tematizou o povo ou mesmo quando 

realizou uma tarefa intensa de divulgação do movimento no interior do país. Ademais, o movimento fez um corte 

abrupto no passado como ―passado a ser radicalmente negado‖ e, em certa medida, a produção literária 

brasileira de cunho realista do século anterior fica de certa forma ―escondida‖ por conta desse movimento. 
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famosa tela Os retirantes, de Cândido Portinari, que as vísceras do sofrimento de 

um povo em suas carências mais se espelham. Um olhar profundo que, no cinema, 

veio com a justa premiação, em 1962, de O pagador de promessas, do original de 

Dias Gomes ou na geração de uma produção resistente dos chamados ―anos de 

chumbo‖ da ditadura brasileira, o Teatro do oprimido, de Augusto Boal, os textos de 

Oduvaldo Viana Filho ou a radicalidade do mergulho na condição social e humana 

dos textos de Plínio Marcos (Navalha na carne (1967), entre outros) no teatro ou de 

José Louzeiro, em romance vertido para o cinema (Lúcio Flávio, o passageiro da 

agonia) ou de adaptações como o filme Pixote, de Hector Babenco – permanecendo 

apenas nos mais conhecidos. Aqui o povo, como sujeito social, na figura de um 

―outro‖ negado, não é apenas protagonista16, mas a pergunta permanece de pé: 

dialética de contrários ou justaposição? 

 Na América Latina, a produção literária do intenso século XX também fez 

mergulhos profundos no que genericamente chamamos de ―alma popular‖ (de sua 

identidade). A chamada “literatura fantástica‖ buscou um viés de criatividade que 

jogou com o simbólico a todo o momento, perpassando imaginários populares, de 

fundo religioso, mítico, político, etc.  Uma América de povo sofrido, mas rica em 

possibilidades quanto à invenção de si mesma, a cada dia, como forma resistente de 

vida e memória. A obra mais representativa é a do escritor colombiano Gabriel 

Garcia Marquez, Cien años de soledad (1967). O modo como Garcia Marquez 

reinventa a vila de Macondo, cenários de seus escritos – vide um conto curto 

chamado: Isabel viendo llover en Macondo – quando um simples vilarejo, de um 

povo expropriado até os ossos em sua condição, nada teria a oferecer de 

―encantamento‖ para o mundo, faz do escritor colombiano um merecedor do Prêmio 

Nobel.  Mas o escritor que assume uma militância social como produtor da cultura 

letrada, com o coração preso ao sofrimento do outro – com uma dor de identificação 

idêntica à de Castro Alves frente aos escravos – é, sem dúvida o escritor argentino 

Ernesto Sábato, seja em seus romances, seja em seus ensaios como militante 

                                                           
16

 Sabemos que cometemos injustiça não lembrando outros textos ou outros cineastas. O cinema brasileiro vive 

nesse início de milênio uma fase de produção extraordinária, pelo menos do ponto de vista quantitativo. Tal fato 

não acontece com o teatro, carente de textos que possam renová-lo, de fato.  
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cultural, só para permanecermos nesses dois nomes. Dialética de contrários ou 

justaposição? 

 Com relação à produção musical, nem precisamos ir às raízes do Samba, 

Bossa Nova, etc. Sobretudo nos tempos de ditadura, a música brasileira produziu 

uma plêiade de compositores17 com uma produção que investiu no aprimoramento 

da letra, infelizmente em decadência, com honrosas exceções. Da geração dos 

festivais do final dos anos 60 até nossos dias, a cara do povo sofrido, vilipendiado, 

esteve presente nas canções, principalmente de Chico Buarque, um dos poucos que 

não abriu mão do lastro social de seu trabalho, que vem desde A banda, Pedro 

pedreiro, Construção etc, até a face dura de Meu guri, entre outras, sem contar a 

obra teatral (Ópera do malandro, por exemplo) e a prosa, em que ainda tenta se 

construir como escritor, com a mesma profundidade que o fez letrista e poeta. Chico 

Buarque mesmo como membro da elite letrada, portanto não vem de origens 

humildes como uma infinidade de sambistas do morro, jamais deixou de fazer esse 

mergulho na dor do outro, o socialmente diferente de sua condição. Dialética de 

contrários ou justaposição? 

 O que dizer, por outro lado, da produção cultural dos não letrados? Sujeitos 

sociais que, ao invés de um olhar de identificação, mesmo em obras de 

profundidade, como vimos, estão eles mesmos, do lado de lá da margem do rio, 

como protagonistas da própria exclusão, da carência da cultura letrada. Vamos ficar 

apenas com dois exemplos: um, de produção coletiva e outro, da produção cultural 

individual de uma excluída. Um exemplo de produção cultural de iletrado do ponto 

de vista da academia é a literatura de cordel – muito próximo a produção 

espontânea dos repentistas dos violeiros nordestinos, que também serviriam de 

exemplo. Originalmente vendidas em espaços de aglomeração urbana como feiras 

livres, praças, escadarias de igrejas em épocas de festas religiosas ou em bancas 

de jornais, barbearias, etc., o cordel há algum tempo já faz parte de estudos de 

                                                           
17

 A produção cultural de raízes e instauradora de uma crítica social como forma de memória resistente viveu 

alguma décadas - em parte ainda vive, mas muito reduzidamente por questão da crise do paradigma cultural 

dominante da ―sociedade do espetáculo (expressão da obra de Guy Débord. Vide referência) – de intensa 

valorização da letra, numa confluência entre poesia e música. Na América Latina podemos lembrar, como 

referencial maior dessa expressão os poetas  José Marti e Frantz Fanon, entre outros e trabalhos memoráveis de 

Pablo Milanes, Violeta Parra, Mercedes Sosa, só para citar alguns.  
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antropologia cultural e da própria literatura em Universidades, às vezes até 

incorporados em livros didáticos ou mencionados em exames de vestibulares, o que 

mostra a percepção, pela elite letrada, da importância dessa manifestação. 

Manifestação de um sujeito social, o homem nordestino, que revela, pelo cordel, sua 

identidade, como cantador e seu lado crítico como ―leitor de mundo‖ (FREIRE, 2005) 

independentemente de suas próprias limitações. Limitações não nos termos da 

natureza dessa arte do cantar em versos as mazelas do mundo, mas de deixar 

entrever ideologias subjacentes ao poder dominante, como às vezes, no elogio 

rasgado a coronéis, ao machismo, a um apego excessivo a Lampião, como ―rei do 

cangaço‖, ao padre Cícero como um mito populista, à circunscrição dessa arte nos 

limites do gênero masculino, assim por diante. Dialética de contrários ou 

justaposição? 

 Outro exemplo vem de uma produção cultural individual como uma memória 

resistente que nos interessa sobejamente, por se tratar de uma analfabeta – ou semi 

analfabeta – e mais: mulher, negra, favelada, de nome simples, mas forte, com sua 

carrocinha de coleta de lixo nas ruas de São Paulo, onde viveu, por muitos anos. 

Trata-se de Carolina Maria de Jesus, natural de Sacramento, MG, cuja obra Quarto 

de despejo – diário de uma favelada (1960), editada em vários países, o que nos 

leva a imaginar a dificuldade da reprodução, em outras línguas, dos deslizes 

ortográficos e gramaticais praticados pela autora na Língua Portuguesa. Contudo, 

em sua simplicidade franciscana, ao invés de ―sangrar‖ a Língua Pátria, em sua 

norma culta, a obra sangra nossa consciência, quando nos escancara as portas da 

dor social para enxergarmos, de fato, em suas vísceras, o que todo dia ―apenas 

vemos‖, por costume.  

 Vale a pena reproduzir o que fora dito pelo apresentador de uma de suas 

edições populares, de 1963, o escritor Audálio Dantas: 

 

Carolina fez uma coisa simples, tão simples que causa espanto.Disse 
a verdade que,como o pão,é tão sonegada ao povo.Nesse particular, 
oferece uma lição a grande parte dos nossos intelectuais – aqueles 
que se deixam embalar nas facilidades de um imperdoável 
distanciamento do povo e se contentam com os elogios fáceis, no 
pingue-pongue sem fim de suas igrejinhas douradas. (DANTAS, 
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Apresentação à obra Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, 
p. 05) 

 

 Mais adiante, Audálio Dantas chama a presença do escritor Leonardo Arroyo, 

num de seus depoimentos por ocasião do lançamento da obra: Quarto de despejo 

dá uma lição que deve ser aproveitada urgentemente pelos nossos escritores. Nas 

suas páginas humildes, na sua semântica e léxico originais, no trato do tema, na 

pureza de seu estilo, no seu ar de tristeza e na dolorosa significação de suas quase 

parábolas instintivas, transcende uma profunda comunicação. Nelas palpita a 

palavra tão desmoralizada da mensagem – agora significada – permanentemente 

esperada pelo povo, geralmente afastado de nossas elites culturais.  (...) Em toda a 

delirante composição desse diário há um espelho para todos nós, um pouco de 

confessionário onde depositamos, entre assustados e surpreendidos, as nossas 

culpas sociais.  

 Finalmente, a apresentação desse último exemplo de uma produção cultural 

de uma mulher ―iletrada‖ – que cursou apenas dois anos escolares no Colégio Allan 

Kardec, em Sacramento, nos anos 20 – nos induz novamente a recolocar a questão: 

dialética de contrários ou justaposição? 

 

1.1.5 - As Filosofias da Libertação na América Latina às voltas com a complexa 

categoria de povo e sujeito18. 

 

 No movimento de linha e agulha, no tecido de nosso texto, estamos às voltas 

com as categorias de povo, protagonista e doador último de sentido ao que 

chamamos, nas páginas anteriores sobre a construção histórica de uma memória 

resistente, em que nos remete, inexoravelmente, a de sujeito, tendo em vista a 

pergunta que fomos deixando a beira da estrada, no item anterior.  

                                                           
18

  A insistência nessa pergunta ao longo desse subitem não é por acaso. Vai nos servir, no próximo item, para 

avançarmos numa leitura mais acurada das categorias de ―povo‖ e ―sujeito‖ e nos prepara para uma 

aproximação entre Dussel e Freire no capítulo 3, sobretudo na discussão da ―analética‖, de Dussel, retoma mais 

profundamente a noção de povo e sujeito como sua própria ―encarnação‖ (ou concreção) histórica, real. 
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 Quando as Filosofias da Libertação, na América Latina e no Caribe, na África, 

como modos de filosofar ―do Sul‖ ou mesmo em parte da Ásia, foi se postulando 

como um modo de racionalidade em processo de libertação de sua heteronomia em 

relação aos grandes centros do pensar (Europa e EUA), na ruptura com uma 

―totalidade hegemônica‖, em Dussel, ou na clássica postulação de uma Filosofia sin 

más, em Leopoldo Zea – no memorável debate travado com Salazar Bondy no final 

dos anos 60 – duas questões estavam em jogo. Por um lado, discutia-se o alcance 

categorial da natureza e limite do próprio filosofar, num novo campo sócio-histórico, 

que implica numa hermenêutica que resultasse na profunda revisão da totalidade do 

sistema – de produção cultural, modos de articular a razão, modo de interpretar a 

hegemonia do poder do Centro, modo de conviver com o diferente ―de fora do 

Centro‖, etc. Entretanto, tal investida numa racionalidade alternativa (sin más) não 

implicou numa simples virada epistemológica e de novas categorias lógicas no 

interior do próprio pensar se, por outro lado, questões reais, ―de fora do Centro‖ (ou 

do Sistema) não representassem a substancialidade do próprio pensar alternativo 

para o estoque de interpretação crítica, hermenêutica não estivessem em pauta.  Em 

outras palavras, os filósofos – ademais os teólogos, em empenho interpretativo 

paralelo, com a mediação da fé transversalizando a própria racionalidade – que 

encontraram seu verdadeiro eixo para realizar as atribuições da própria razão, 

também passaram a conviver com problemas. Problemas frutos dessa própria 

ruptura com o centro e com os novos contornos de análises. Entre estes, categorias 

como cultura popular, povo, sujeito e povo como sujeito do próprio filosofar. Daí, 

nossa pergunta sobre o alcance dialético19, dessas noções ou simples justaposição. 

Pergunta que nos remete, no limite, à responsabilidade social de quem trabalha com 

a Educação, como a Universidade, por exemplo, de onde tiramos nossa pergunta de 

pesquisa em torno da formação. Em outras palavras, os filósofos (da Libertação) 

encontraram problemas com os quais tiveram ou ainda têm de conviver, em plena 

era da chamada ―crise do sujeito‖.   

                                                           
19

 Porque, à parte do Neo-positivismo e da Lógica Simbólica, ainda nos movemos, queira ou não, na herança 

hegeliano-marxista, mesmo diante de métodos ou frente de filosofar alternativos, como a Fenomenologia, os 

Existencialismos, os Estruturalismos, etc. 
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 Em seu discurso em torno da questão conceitual das Filosofias da Libertação, 

Euclides Mance, num comentário ao trabalho de varredura conceitual de Arturo Roig 

, Rodolfo Kush e Dussel, em torno de tais conceitos, nos adverte: 

 

(...) a argumentação desenvolvida por vários autores, na qual se considerava 

"o povo como sujeito do filosofar", não deve ser compreendida fora 
dos quadros da problematização por eles realizada durante a década 
de 70, a fim de não equivocarmos sua reflexão. A argumentação de 
Roig sobre os filosofemas presentes nas teorias orientadoras dos 
movimentos sociais-populares de libertação na América Latina, tanto 
quanto, a argumentação de Kusch sobre um caráter ético e estético 
do estar indígena, negro ou popular que subjaz a inúmeros 
fenômenos culturais sincretizados sob símbolos de uma cultura 
ocidental, como também, a argumentação de Dussel de que é preciso 

superar os horizontes conceituais de nossa totalidade ontológica a 
partir de uma abertura à palavra interpelante de todo outro - como um 
povo indígena ou algum movimento popular, por exemplo - que, 
desde sua exterioridade, emerge em nosso mundo clamando por 
justiça e pela realização de sua distinção humana, não podem ser 
reduzidas sumariamente à afirmação de que todos advoguem a 
mesma tese sobre o povo como sujeito do filosofar. Mesmo porque, 
há muita divergência no emprego da expressão povo não apenas 
entre os filósofos da libertação como, ademais, nas variadas ciências 
humanas que se valem desta noção em algum momento analítico. 
(MANCE, op. cit. p. 20) 

 

 Ora, se é no chamado ―campo popular‖ que, tantos filósofos como outros 

intérpretes têm de buscar o locus da afirmação conceitual desse sujeito, tudo estaria 

resolvido, bastava uma virada de ângulo da câmara, do sujeito dotado de 

subjetividade e razão (cartesiano) ou ético (kantiano) para um olhar ampliado da 

produção de cultura, de modo natural. Isso basta para responder à pergunta sobre a 

dialética dos contrários e simples justaposição? 

 Embora argumente a favor, sobretudo, dos filósofos na produção de uma 

significativa literatura, na interlocução com setores populares, na construção 

democrática, numa participação valorativa de seus discursos resistentes, em que 

pese a dificuldade de um discurso consensual, Euclides Mance fala conosco, 

novamente, ao que parece, no mesmo diapasão: 
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Como muitos comentadores salientaram, a discussão realizada nos 
anos 70 sobre a existência e características de uma cultura popular, 
que manteria viva a resistência de identidades peculiares frente aos 
processos de aculturação hegemônica sofridos pelas nações 
colonizadas ou dependentes, as reflexões sobre a delimitação de 
quem seria o sujeito desta cultura, isto é, quem seria o povo, bem 
como, os diversos empregos dessa expressão no campo 
antropológico (cultura popular, imaginário popular, etc), sociológico 
(movimentos populares, classes populares, etc), no campo 
pedagógico (educação popular, etc), no campo político (democracia 
popular, etc) e em tantas outras áreas, revela como é problemático 
considerar o termo povo ou setores populares como expressão 
unívoca de um certo conjunto de classes sociais, portador e gerador 
de uma cultura peculiar, capaz de mobilizar-se em função de 
determinados objetivos comuns ou capaz de caracterizar, por sua 
participação, um certo tipo de democracia.(s/d. p. 20-21) 

 

 Mas a participação, numa democracia formal – ou pelo menos formalmente 

garantida, como se esta não transitasse no viés das ideologias e dos interesses 

conflitantes de classes – é o bastante para garantir a categoria de sujeito à esfera 

social do que estamos chamando de povo? Em outras palavras, numa simples 

justaposição (formal e não dialética) entre povo e elite, com suas respectivas 

produções culturais resistentes – como fizemos notar em líderes revolucionários 

―não populares‖, como Simon Bolívar, ou em poetas, artistas, escritores etc que 

contemplam a dor povo, como Castro Alves, Chico Buarque, Ernesto Sábato, esta 

equação está resolvida?  Como os filósofos (e os teólogos) afinados com a ideologia 

libertadora convivem com a utopia de uma nova e convergente construção desse 

sujeito? De que maneira as instituições sociais (como na Educação, nosso enfoque) 

respondem pela responsabilidade de não ser apenas coadjuvante na construção de 

memória resistente? 

 

Não menos problemática ainda era a noção de sujeito do filosofar. 
Houve quem afirmasse que a filosofia é fruto de uma cultura que 
encontra no filósofo um sujeito que a expressa. Não nos deteremos 
aqui, entretanto, em esclarecer a variedade das noções de sujeito que 
se construíram a partir de posições dialéticas, metafísicas, 
fenomenológicas, estruturalistas, etc. Queremos destacar apenas que 
certas simplificações - desde as quais alguns pensadores se 
posicionaram favoravelmente ou contrariamente à filosofia da 
libertação - acabaram por acobertar reflexões complexas que 
demandam uma investigação mais acurada para um posicionamento 
crítico satisfatório. (MANCE, op. cit. p.21-22) 
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 Dussel e Freire nos esperam, mais adiante, para clarear um pouco mais esse 

conflito (ou dilema) entre ser/estar, povo ou elite, como sujeitos, estendendo-se às 

instituições sociais, no marco do paradigma moderno, ainda como espaços sociais 

de expressão da produção cultural das elites.  

1.2 - “Sangria” no corpo e na alma da América Latina: o analfabetismo como 

ilustração 

 

 Fala de Dussel e principalmente de Freire nos remete a questões básicas do 

programa de educação das nacionalidades modernas, ainda em aberto. Ou seja, 

não é possível sustentar um projeto de nação, na modernidade, com as taxas de 

analfabetismo no continente. Mas esse fenômeno reflete tudo o que dissemos sobre 

um continente ocupado pelos europeus no projeto de colonização e exploração de 

riquezas naturais e da extensa mão de obra escravizada – no caso do Brasil até o 

final do século XIX, quando o sistema de trabalho escravo não mais compensava ao 

projeto de ―nacionalização‖ dos países que vinham conquistando suas 

independências políticas. Ora, imaginar que a América Latina faria, natural e 

automaticamente sua ―revolução iluminista‖ é adotar uma postura ingênua. O 

analfabetismo ainda em aberto no continente reflete o espelhamento de uma 

questão histórica de cinco séculos.  

 Do que foi afirmado acima, permanece uma questão: o que nos leva a tratar 

da EJA e, nesse tema, o analfabetismo e a formação para o trabalho – o PROEJA 

como sua atual versão no Brasil de nossos dias? Não esqueçamos que o desejo (e 

necessidade) de estancar essa sangria já vem de longa data na educação brasileira, 

notadamente na preocupação dos chamados ―pioneiros da educação‖, nos anos de 

1930 e, de idas e vindas dos programas e tentativas, o método de alfabetização de 

Paulo Freire, decisivo nessa política educacional, também com suas idas e vindas - 

incluindo sua negação, na ditadura dos anos de 1960 – só ganha força na segunda 

metade do século passado. 

 E nos dias de hoje, como essa cicatriz social está sendo estancada?  
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 Ora, estamos em pleno século XXI, um século marcado por avanços 

paradigmáticos, seja no campo comunicacional, tecnológico, das relações, dos 

valores e ao mesmo tempo, amargando processos de profunda exclusão social: de 

alfabetização, letramento, digital, de bens, escolaridade, cultura formal, etc. Em que 

pese nossas reflexões sobre uma ―memória resistente‖ produzida por sujeitos sociais 

e instituições – ou ao abrigo das mesmas em programas governamentais, ONGs, 

sindicatos, Igrejas, etc, revelando uma sinergia para a solução do problema – tendo 

em vista a ênfase aqui dada ao Campo Popular (PALUDO, s/d) como nova frente de 

compreensão dessa resistência positiva (portanto, a favor e não contra), a 

identificação do analfabetismo ainda soa como, no caso brasileiro uma ferida que 

sangra em nossa República. 

 

1.2.1 - O analfabeto latino-americano como identidade ainda negada 

  

 Mas afinal, jovens e adultos analfabetos: quem são eles, de fato, no contexto 

latino-americano?  

 Reflexo das questões apontadas acima, o Brasil, segundo os últimos dados 

decenais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conta hoje ainda 

com expressiva cifra de 14% de analfabetos absolutos, sem contabilizar os 

chamados ‗analfabetos funcionais‘ (INFANTE, 1999), que são aqueles que apenas 

conseguem ler e escrever pequenas frases, sem, no entanto, compreendê-las. A 

citação abaixo nos leva a entender o que é o analfabeto absoluto e o analfabeto 

funcional. Souza nos coloca que: 

 

(...) O recorte entre alfabetizados e analfabetos fornece informações 
muito elementares sobre uma população. Reconhecendo a 
complexidade das demandas da sociedade contemporânea sobre as 
habilidades de leitura e escrita, pesquisadores têm, nas duas últimas 
décadas, desviado seu interesse pelo fenômeno do analfabetismo 
absoluto, determinado pela incapacidade de ler (ou ler e escrever) 
textos simples, para o chamado analfabeto funcional, que 
compreende não só a leitura e compreensão de textos em prosa 
(como mensagens, notícias e instruções) como também o uso de 
textos de informação esquemática e numérica (como tabelas e 
gráficos), bem como habilidades de escrita e cálculo para fins 
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pragmáticos em contextos cotidianos, domésticos ou de trabalho. 
(SOUZA, 1999, p. 5) 

 

 Após essa citação é mister salientar que tão somente o conhecimento da 

leitura e da escrita, como está presente no analfabeto funcional, dificulta 

sobejamente a concretização de uma condição humana tal como a idealizamos, por 

mais que estejamos apostando na capacidade de construção de uma memória 

resistente dos sujeitos sociais, ênfase aqui no analfabeto.  

 A constatação acima implica em afirmar que o fim último da alfabetização não 

é ler e escrever, ler e escrever são meios de sua emancipação, preferencialmente 

num projeto mais amplo, humanista – não necessariamente ―humanitário‖, 

―caritativo‖ – de libertação. Ora, se conhecer o mundo por esse caminho 

(alfabetização) não deve ser privilégio das elites sociais, não compreender 

plenamente o mundo letrado pode levar à incompreensão, mais teoricamente 

elaborada da realidade em que vivem, e pode dificultar os analfabetos na 

participação efetiva, por exemplo, de discussões sociais, promovidas pelos 

movimentos organizados. Não é que o iletrado não revele sua ―leitura de mundo‖ – 

como já salientamos – mas se a alfabetização não for estratégia de mudança do 

próprio mundo, estamos dando volta em círculos, pensando em ―curar um mal sem 

curar o mal maior que provoca este mal‖.  Resultado: podemos contribuir para 

agravar, ainda mais, sua exclusão no contexto mundial, com todas as suas 

contradições. A exclusão, ao impossibilitar uma participação mais efetiva de 

indivíduos e grupos na sociedade, pode acabar por fortalecer, por exemplo, a 

disparidade entre dois tipos de economia: a desenvolvida, cujo percentual de 

analfabetismo é baixo, e a subdesenvolvida, que, ao contrário da primeira, continua 

apresentando taxas elevadas de analfabetismo. Essa disparidade resulta num 

aprofundamento das diferenças sociais, tornando esses dois mundos cada vez mais 

distanciados e indiferentes entre si. Como se vê, uma questão de diferenças 

econômicas se mede a partir da diferença dos sujeitos sociais, ‗medidos‘ na própria 

matemática da Educação e a formação tem tudo a ver com isso ou uma formação, 

diante de um mundo tão contraditório, de chagas ou ―veias ainda abertas‖ – na 

expressão feliz de Eduardo Galeano – que não põe o bisturi da solução social nas 
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carências, nem mesmo, às vezes a percebe. Tal formação forma o quê? Com 

quem? Para quem?  

 Freire já se sentia indignado com uma situação ao mesmo tempo de 

disparidade e indiferença dos sujeitos sociais, por exemplo, entre os dois tipos de 

economia, quando nos falava sobre a excelência de uma classe sobre a outra: 

 

Que excelência é essa que consegue ‗conviver com mais de um 
bilhão de habitantes do mundo em desenvolvimento que vivem na 
pobreza‘,  para não falar em miséria. Para não falar também na quase 
indiferença com que convive com bolsões de pobreza e ‗bolsos‘ de 
miséria no seu próprio corpo, o desenvolvido. Que excelência é essa, 
que dorme em paz com a presença de ainda se diz que é deles a 
culpa de na rua estarem. Que excelência é essa que um sem-número  
de  homens  e de mulheres cujo lar é  a  rua , e deles e delas pouco 
ou quase nada luta contra as discriminações de sexo, de classe, de 
raça, como se negar o diferente, humilhá-lo, ofendê-lo menosprezá-
lo, explorá-lo fosse um direito dos indivíduos ou das classes, ou das 
raças ou de um  sexo  em posição de poder sobre o outro. Que 
excelência é essa que registra nas estatísticas, mornamente os 
milhões de crianças que chegam ao mundo e não ficam e, quando 
ficam, partem cedo, ainda crianças e, se mais resistentes, 
conseguem permanecer, logo do mundo se despedem.(1992, p. 94-
95)   

 

 Numa leitura mais acurada, pelo menos mais próxima, do pensamento de 

Marx podemos perceber a força de sua expressão – Marx, aliás, um exímio frasista – 

quando dizia que ―o homem vale o que vale seu dinheiro” (CALVEZ, 1975, p. 27). 

Essa afirmação, contundentemente realista, que nos remete a uma das práticas que 

dá o fundamento da vida humana e social, pode vir a determinar a essência da vida 

social do nosso protagonista, o analfabeto. Mas parece uma essência que teima em 

não mudar, quando muito uma mudança tão somente camaleônica da opressão. 

Oprimido, termo central no jargão freiriano, com sua identidade negada, então 

submetidos às relações impostas por quem comanda ações sociais, que demandam 

o trato com o poder, ainda em pleno século XXI, regando a parte de baixo das 

estatísticas. Ora, o que mudou, na travessia do século XX para o XXI, se 

analfabetos latino-americanos, remetidos a uma alienação, continuam a perpetuar o 

que a literatura da crítica social chamou aos quatro cantos de: ―dependência do 

sujeito latino-americano aos valores impostos pelo poder do mercado‖, por exemplo? 
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Paulo Freire busca nas fontes de uma crítica radical ao capitalismo o que Marx 

condenava há mais de um século e que teima em se repetir, de forma mais 

―sofisticada‖:   

 Nessa ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de que lhes 

é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção 

estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coisas. E 

o lucro, seu objetivo principal. Por isto é que, para os opressores, o que vale é ter 

mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. 

Ser para eles, é ter e ter como classe que tem. Não podem perceber, na situação 

opressora em que estão, como usufrutuários, que, se ter é condição para ser, esta é 

uma condição necessária a todos os homens. Não podem perceber que, na busca 

egoísta do ter como classe que tem, se afogam na posse e já não são. Já não 

podem ser. (2005, p. 51) 

 Se no pensamento de Freire as ações materiais suplantam as ações 

humanas de um humanismo integral, o élan humanista de setores sociais fica 

emparedado. O resultado dessa situação é que também os povos mais carentes da 

América Latina são marcados, em sua maioria, pela ausência de participação nas 

relações de ―desenvolvimento‖ que o mundo globalizado vem impondo, no contínuo 

de uma vida em que tudo corrobora para o esfriamento da crítica, por exemplo, nas 

reformulações (estratégicas) da revolução comunicacional, do mundo do trabalho e 

das relações sociais, mesmo frente à insatisfação, à ―vergonha civil‖ (flactus voces) 

do analfabetismo. E como as Universidades, no campo da formação, são plenas de 

um palavreado vazio.  Não é que este não seja capaz de produzir a memória 

resistente, mas é forjado a sê-lo, ―por osmose‖, dentro do sistema. Nota-se uma 

explosão de informações, de ordem econômica, social, cultural e científico-

tecnológica postas como condições fundamentais para a apropriação do sujeito no 

mundo em que vive e a educação, por sua vez, corre o risco de permanecer alijada 

do processo, podendo perder, ou pelo menos minimizar, seu papel de produtora de 

conhecimentos significativos, tornando-se reflexo apenas das mudanças promovidas 

pelo mundo em mudança. Ao contrário do que se propaga, inviabiliza-se ou pelo 

menos se dificulta a inclusão dos povos latino-americanos num patamar de 
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superação do contexto excludente. Nossa questão que perpassou algumas páginas 

volta com força: dialética dos contrários ou mera justaposição?  

 O conhecido dito popular: ―é no andar da carroça que se ajeitam as abóboras‖ 

nos auxilia na compreensão de uma relação osmótica, de aparente justaposição 

desse ―sujeito social esquecido‖ (porque apagado) de dentro do sistema. Em que 

medida a educação e a formação para atuar nela é responsável para esse 

―ajeitamento‖ de uma memória fadada a não mais ser resistente? Para Krawczyk: 

 

No processo de mundialização da economia, o conhecimento é 
freqüentemente apresentado como a principal variável da explicação 
das novas formas de organização social e econômica – e muitas 
vezes como condicionante e gerador das novas desigualdades e 
diferenciações. Cada vez mais, a política educacional passa a ser 
considerada, no marco das políticas sociais, como uma política de 
caráter instrumental e subordinada à lógica econômica, uma política 
que sequer tem a capacidade inclusiva do capitalismo real. (2000, p. 
2) 

 

 O presente repete o passado em novos esquemas de convivência social, 

novas linguagens, novas estratégias de dominação. Que novidade há no novo 

mundo do trabalho se o analfabetismo da litero-escrita é acrescentado ao 

analfabetismo funcional, da informática, etc.? Se os países latino-americanos foram 

marcados, desde as suas origens, por uma relação de dependência às colônias 

européias, impondo, desde então, dificuldades para viabilizar uma tomada de 

consciência, por exemplo, nas inúmeras revoltas de escravos, dificuldades essas 

reforçadas pelo contingente de analfabetos, criou-se entre esses povos, uma 

sensação de que o único meio de proporcionar seu crescimento econômico e trazer 

as massas para o ‗conhecimento‘ é por meio do uso de uma força de trabalho 

barateada. Peter Berger nos explica que: 

 

Um fator, sobretudo decisivo para o surgimento do preconceito contra 
o trabalho manual e principalmente contra aquele que o realiza, foi 
sem dúvida alguma o sistema econômico colonial brasileiro, baseado 
na escravidão. Em sua origem o desprezo provavelmente não se 
dirigia ao trabalho em si, mas àqueles que o executava. A força de 
trabalho, que em grande parte era importada da África, não era tida 
como ser humano – pelo menos os pretos não eram considerados 
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iguais aos brancos -, mas como simples instrumentos de 
trabalho.(1976, p. 236). 

 

 Claro que não temos mais escravos nos moldes da escravidão negra, do 

chicote, do pelourinho... mas a dialética Senhor e Escravo permanece introjetada 

nas próprias relações sociais, na conjunção das ―três práticas convergentes‖ 

(SEVERINO, 1992, p. 26). 

 Historicamente, atitudes concretas de emancipação acabavam sendo 

inviabilizadas, cedendo lugar a uma sensação de impotência de forma que, até por 

questão de sobrevivência, a dominação era aceita como ‗natural‘ ou, ‗obra do 

destino‘ etc, porque a aquisição de conhecimento instrumental não proporcionava a 

tomada de consciência.  

 Não basta esbravejar contra o analfabetismo como ―vergonha‖ nacional, 

latino- americana ou mundial. Tudo passa, necessariamente por uma 

―(re)engenharia política‖ das relações entre os sujeitos no interior das instituições, 

por exemplo, na gestão das relações na escola (e na Universidade), um 

investimento na mudança radical de posições em que os sujeitos possam se 

reconhecer em suas identidades, suas leituras, suas diferenças, a única condição e 

possibilidade para o florescimento dos requisitos metodológicos de  uma pedagogia 

à moda freiriana. Freire nos apresenta a questão das consequências, por exemplo, 

da ausência de uma formação democrática: 

 

Todos os analistas de uma formação histórico-cultural têm insistido 
na nossa ‗inexperiência democrática‘. Na ausência, no tipo de 
formação que tivemos, daquelas condições necessárias à criação de 
uma consciência participante que nos tivesse levado à feitura de 
nossa sociedade com ‗nossas próprias mãos‘, o que caracteriza, 
para Tocqueville, a essência da própria democracia. Teria sido a 
experiência do autogoverno de que realmente sempre nos 
distanciamos e que quase nunca experimentamos, que nos teria 
levado ao exercício da democracia. As condições estruturais de 
nossa colonização não nos foram, porém, favoráveis. Os analistas, 
sobretudo os de nossas ‗instituições políticas‘, insistem na 
demonstração dessa inexperiência. ‗Inexperiência democrática‘ 
enraizada em verdadeiros complexos culturais. Realmente o Brasil 
nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências 
democráticas. O sentido marcante de nossa colonização, fortemente 
predatória, à base da exploração econômica do grande domínio, em 
que o ‗poder do senhor‘ se alongava das terras às gentes também, e 
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do trabalho escravo, inicialmente do nativo e posteriormente do 
africano, não teria criado condições necessárias ao desenvolvimento 
de uma mentalidade permeável, flexível, característica do clima 
cultural democrático, no homem brasileiro. (2001, p. 61) 

 

 Os analfabetos latino-americanos à medida que não conseguem, apesar de 

uma vaga esperança, superar um estado de aparente alienação, acabam se 

tornando presas fáceis, por exemplo, de uma ideologia nacional-desenvolvimentista, 

tão comum desde os anos 50/60 – quando Paulo Freire iniciou a aplicação de seu 

método – ou outras ideologias similares, por exemplo, em discursos atraentes, mas 

de conteúdos difusos, tais como: ―este é o país do futuro‖, ―dignidade do trabalho 

humano‖, entre outros, fortalecem a própria ‗dependência emocional‘ do educando, 

tornando seus, os desejos da classe dominante. Assim, o acirramento das 

contradições, em vista de mudanças sociais eficazes, torna-se encoberto. Freire 

aponta esta questão dicotômica, quando nos alerta que: 

 

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a 
prescrição. Toda prescrição é a imposição da opção de uma 
consciência a outra. Daí, o sentido alienador das prescrições que 
transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de 
consciência ‗hospedeira‘ da consciência opressora. Por isto, o 
comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se 
à base de pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores. Os 
oprimidos, que introjetam a ‗sombra‘ dos opressores e seguem suas 
pautas, temem a liberdade (...). os oprimidos, contudo, acomodados e 
adaptados, ‗imersos‘ na própria engrenagem da estrutura dominadora, 
temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco 
de assumi-la. (2005, p. 36-37) 

 

 Como pudemos perceber, os analfabetos acabam se calando diante de tantas 

injustiças acometidas sobre eles. O pior é que esse ―calar sobre o mundo‖ chega a 

parecer ―natural‖ nas pessoas que são incapazes de superar os estragos que a 

ideologia dominante perpetuou sobre sua consciência. E o que dizer quando tais 

pessoas estão dentro da própria formação? Vale dizer, não conseguem superar a 

consciência oprimida a fim de alcançar a consciência histórica, até mesmo quando 

se preparam para fazer a ―leitura do mundo‖ com os analfabetos. 
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 Das discriminações sofridas pelos analfabetos, as que mais deixam cicatrizes 

não são as de ordem física, mas moral. O ato moral, sobretudo a ‗vergonha‘ de ser 

analfabeto, ―incompetente‖, gera uma sensação de impotência e fracasso individual. 

A impotência diante da realidade acaba desembocando em certa apatia e o 

analfabeto, por não se dar conta que o analfabetismo é uma questão mais complexa 

e, portanto, difícil de se resolver como ‗passe de mágica‘, acaba trazendo o fracasso 

para si, livrando a sociedade capitalista e excludente do problema que ela mesma 

criou. A ausência de uma consciência reflexiva resulta numa alienação que 

inviabiliza um olhar crítico sobre o mundo, dessa maneira, o analfabeto não 

consegue se identificar como parte do coletivo, o que faz com que ele acabe 

aceitando as ideologias e trazendo para si o fracasso, como se esse fosse apenas 

dele. Sendo assim, o analfabeto da leitura e da escrita acaba aceitando que o 

incapaz seja ele e não que ele seja resultado de um sistema injusto – fenômeno que 

volta a nos remeter à famosa ―dialética do Senhor e do Escravo‖ que, em Hegel, 

teve uma solução idealista: do Idealismo Absoluto.   

 O resultado dessa situação é que fica quase impossível à realização de 

qualquer tipo de mudança, de um desenvolvimento social enraizado nos sujeitos em 

convergências de projetos, já que mudança, de fato, só se concretiza nas ações 

organizadas e coletivas. Pinto (1956, p.33) nos enfatiza que: 

 

(...) a ideologia do desenvolvimento, só é legitima quando exprime a 
consciência coletiva, e revela aos seus anseios em um projeto que 
não é imposto, mesmo de bom grado às massas, mas provém delas. 
Noutras palavras,... isso quer dizer que a condição para que surja a 
ideologia do progresso nacional é mais do que a justaposição das 
classes dirigentes e do povo, mesmo harmoniosa, pacífica e 
consentida; é a existência de quadros intelectuais capazes de 
pensarem um projeto de desenvolvimento sem fazê-lo à distância, 
mas consubstancialmente com as massas. (apud FREIRE, 2001, 
p.22) 

 

 Nas condições em que vivem os analfabetos latino-americanos esse é o lado 

oposto – o agere contra – do que aqui estamos chamando de uma memória 

resistente: o de uma resistência às mudanças, algo já incrustado nas mentes, para a 

cooptação do sistema. E como não existe espaço para todos na sociedade 
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capitalista, no alto de sua contradição, pelo menos o atual momento da História 

humana – e não temos bola de cristal – começam a surgir os ―sem tudo‖: sem casa, 

sem comida, sem terra, sem saúde, sem esperança, sem trabalho e os sem escola, 

na maioria das vezes, resultados desses ‗s‘ e de outras ausências estruturais. 

 Mesmo quando a gestão do capitalismo se volta para ajustes, pode se tratar 

tão somente de absorção dos sujeitos sociais em seu interior, com novas 

estratégias, novas linguagens, novas ―auto-ajudas‖ para a administração do capital. 

E quanta ―formação‖ é feita, moldada e endereçada só para tal ajuste? Um 

capitalismo sempre remodelado precisa escamotear o fato de que, se ele mesmo se 

sustenta na produção – de bens, por extensão, do próprio sujeito como produtor 

cooptado, por exemplo: a cadeira e o marceneiro na cadeia de produção – não 

existe espaço para aqueles que não produzem (bens). Pensar uma memória 

resistente capaz de investir contra esse círculo vicioso – para o capitalismo um 

―círculo virtuoso‖ – é, como dissemos, por o bisturi na ferida. Investindo, 

resistentemente, numa prática produtiva de dentro do sistema, o conjunto das 

práticas humanas transmutam-se numa práxis: desalienada por conta de sua 

radicalidade (ir às raízes da prática humana) e, portanto, libertadora. Que formação, 

apenas ―burocrática‖, cumpridora de programas, reduzida formação para um mundo 

do trabalho, de gerenciamento das profissões etc, alcança esse status 

emancipatório?    

 À medida que os povos latino-americanos não conseguem superar seu 

estágio de ―ser menos‖ (Dussel, 1982, apud COSTA, 1992, p. 27) e entender 

profundamente seu papel no mundo, impossibilitam ações concretas exigidas pela 

aldeia global20, conceito este utilizado por MacLuhan, na década de 60.  

 A sociedade do conhecimento21 vai possibilitando a todos povos da Terra 

uma inclusão cada vez maior no mundo da ciência, da tecnologia e do trabalho. 

                                                           
20

 Segundo Marshall Mc Luhan, teórico da comunicação dos anos 60, as novas relações criadas pela mídia 

eletrônica recriam o mundo na forma de uma ―Aldeia Global‖, de forma que tudo passa a ser falado e ouvido ao 

mesmo tempo, tudo interconectado. Hoje a Internet é o grande ícone dessa revolução. 

 

21
 No campo da revolução produtiva, trata-se da sociedade atual transformada pela revolução comunicativa em 

que o conhecimento se torna um importantíssimo valor de troca. 
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Entretanto, tal inclusão vai emparedando ainda mais os povos latinos – e africanos, 

de parte da Ásia – dentro do próprio sistema, excludente e contraditório em essência 

porque, mesmo numa ―inclusão excluída‖ empurra-os para fora do círculo do capital 

e, mais ainda, da riqueza produzida por eles mesmos, quando não incluídos apenas 

como consumidores. 

 Essa situação vai se agravando à medida que as pessoas analfabetas vão 

perdendo o direito de frequentar os bancos escolares, frente a uma futura força de 

trabalho ainda mais excludente – quando não, objeto de políticas compensatórias, 

na educação, na saúde, nos programas alimentares, na moradia, etc. Curiosamente, 

o valor de troca que eles são levados a defender por conta das ideologias, em nome 

de uma força de trabalho, que é, ainda hoje, boa parte ‗escrava‘. A palavra ‗escrava‘, 

aqui utilizada, serve para denominar a força de trabalho de milhares de homens e 

mulheres que ainda fazem uso da força física para executar seu labor e fortalecer a 

exploração humana, tornavam esses, massa de manobra, como já nos mostrava 

Galvez, na segunda metade do século findo: 

 

 (...) o proletariado não tem em seu modo de vida, que possa se dizer 
diferente da burguesia visto não ter nenhum modo de vida definido. 
Não tem nada  daquilo que merece o nome de modo de vida própria. 
É pura negação, despojamento completo, e é nisso que consiste tudo 
o que ele tem, é isso que caracteriza, é esse o seu estranho modo de 
existência (1975, p. 306) 

 

 Ao contrário dessa situação e, resultado do mundo tecnologizado, os países 

resolvidos economicamente fazem uso da tecnologia de ponta que possibilita, nos 

dias de hoje, a superação da força bruta pelo trabalho intelectualizado, na 

manipulação e orientação da produção.   

 Enquanto isso, para os povos que ainda não conseguiram entrar nessa rede 

global, o trabalho braçal e o esforço físico tornam-se os únicos caminhos viáveis à 

sobrevivência e permanência provisórias nos limites do mercado e da sobrevivência 

humana. Na verdade, estamos vivenciando, como nos lembrou Gaudêncio Frigotto, 

a era do ―fim da centralidade do trabalho moderno, na vida humana, no mundo 

inteiro‖ (1995, p. 91-107).  Ademais, como visto, diante das inúmeras revoluções, a 
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revolução da informação, incluindo a informatização do trabalho, é uma das que 

mais excluem grande contingente de pessoas. Contudo, independentemente dessas 

constatações, alguns países da América Latina, que ainda não realizaram sua 

―Modernidade‖, tem a perspectiva de permanência no mercado de trabalho como um 

fator extremamente preocupante. E, é claro, países com as maiores taxas de 

analfabetismo.  

 A preocupação com o destino desses trabalhadores, principalmente dos 

analfabetos, torna-se ainda mais candente, à medida que, permanecendo numa 

situação de exclusão histórica, poderão estar, dentro de pouco tempo, cooptados 

por um aviltamento das relações sociais e humanas em que, por exemplo, a 

―caridade‖ com que eles são tratados leva o nome de ações de ―cidadania‖ – como 

se nota, sobretudo, na mídia televisiva, em campanhas humanitárias nos molde de 

―Criança Esperança‖. Ações que também encerram um lado formativo e até mesmo 

―educacional‖ em seu modo de inculcação ideológica. Segundo Barreiro: 

 Esses propósitos ‗educacionais‘ são desdobrados em muitos outros e 

normalmente encobrem ‗usos políticos‘ que podem inclusive permanecer não-

conscientizados por muitos de seus controladores e realizadores: 

1) o controle ideológico dos grupos dominados é feito sobretudo pela  
difusão sistemática da ideologia dos grupos dominantes; 

2) a formação condicionada de expectativas, aspirações e atitudes 
consoantes com o ‗destino atribuído ao povo‘ pelo grupos 
dominantes; 

3) a formação de mão-de-obra qualificada para a aplicação em locais 
de  produção sob o controle e de interesse dos grupos dominantes. 
(2000, p. 31-32) 

 

 Essa situação (estrutural) vivida pelo analfabeto, se não inviabiliza, pelo 

menos dificulta a entrada no mundo da leitura e escrita, resultado da ausência da 

educação formal, pelo menos aquela determinada pelas exigências burocráticas 

(diploma, certificado, histórico, etc). E o analfabeto, por vários motivos: desemprego, 

trabalho, miséria, discriminação racial e social, distância da escola, falta de dinheiro, 

dificuldades de aprendizagem e má formação do professor, dentre outros, acabam 

sendo expulsos do banco da escola, mesmo quando adultos, pela segunda vez. 

Numa experiência de formação de alfabetizadores ocorrida na cidade de Uberaba, 
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no ano de 2005, contamos com a participação de uma senhora que nos relatou sua 

profunda dor quando teve de abandonar a escola: 

 

(...) eu lembro muito bem, eu ainda era menina, tive que abandonar 
tudo, principalmente a escola, pois a nossa prioridade era sobreviver. 
Até hoje ainda guardo muito na memória as vezes que passava em 
frente do colégio e via um monte de gente com caderno na mão, me 
dava uma tristeza tão grande, parece que o mundo havia 
desmoronado sobre mim. Aí o tempo foi passando e percebi que 
havia ficado um grande vazio dentro de mim e eu tinha que 
preencher. Voltei para escola e percebi que aquele vazio era 
resultado da minha tristeza de não ter o direito de aprender a ler e 
escrever quando era ainda criança. Essa foi a minha maior fantasia.  

 

 Resultado da situação descrita, jogadas num mundo estranho, que começa 

pelo sequestro do mundo da escrita em suas vidas, os analfabetos acabam 

retornando, tardiamente (quando retornam) aos bancos escolares, trazem consigo 

um sentimento de ‗incompetência‘ e de ‗impotência‘ de ação sobre o mundo. 

 

1.2.2 Desdobramento: dos programas de alfabetização, nas décadas anteriores à 

atual proposta de EJA (e PROEJA) – um breve itinerário 

 

 As interferências culturais, desde o início de nossa história, inviabilizaram a 

elaboração e concretização de uma educação voltada para a nossa ―alma cultural‖ e 

para o real interesse de formação educacional de nosso povo. Resultado da falta de 

autonomia e do vínculo com as políticas descomprometidas até a década de 30 do 

século passado, não fora criado, por parte de sucessivos governos, mesmo os 

republicanos – vale dizer, encarregados de governar a res-publica – programas 

sócio-educacionais e pedagogicamente efetivos para alfabetizar jovens e adultos. 

Paralelamente a isto, o Brasil, como já dissemos e não se trata de uma questão de 

menor importância dado o gigantismo país, também não tinha leituras estatísticas 

mais precisas, às vezes leitura alguma, do tamanho de seus problemas sociais, 

incluindo os de educação, como o analfabetismo. De qualquer forma, nos é 

permitido afirmar que, após os anos 30, a questão de sanar o analfabetismo no 
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Brasil passa a ser uma causa permanentemente perseguida pela sociedade 

brasileira – como veremos no esforço coletivo dos anos 50. Vale dizer, essa causa 

incorpora-se na sociedade civil, ou mesmo militarizada, como uma ―utopia‖ positiva, 

a ser resolvida. 

 Após a Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918) houve um pequeno, 

mas expressivo desenvolvimento na atividade industrial. Esse avanço em direção à 

modernidade brasileira, embora ainda pouco expressiva, se deu, entre outros fatores 

macro-econômicos, por conta da chegada de trabalhadores europeus, que 

abandonaram seus países de origem em busca de novas frentes de trabalho. Desta 

maneira, o Brasil foi preparado para deixar a condição de um país profundamente 

agrário e assumir, mesmo de maneira ainda tímida, um processo irreversível de 

urbanização dos trabalhadores. 

 Diferentemente de nossa realidade anterior, quando nossos trabalhadores, 

em quase sua totalidade, eram analfabetos não só da leitura e da escrita, bem como 

analfabeto social, passamos a assumir um novo contexto. Este se explica no fato de 

que os trabalhadores europeus que agora iniciariam sua produção no Brasil, não 

traziam, pelo menos uma parte expressiva, o analfabetismo em sua bagagem 

histórica. Muito pelo contrário, eram trabalhadores que, de uma forma ou de outra, 

abandonaram seus países de origem em busca de melhores qualidades de vida e de 

emprego. Estes trabalhadores, que contribuíram para alargar os próprios 

paradigmas de leitura social: ideais políticos, marcados por uma sólida organização 

sindical de suas origens e um novo caldo de ―cultura‖ – educação e formação 

política, em luta contra a chamada ―escola dualista" – juntaram-se a intelectuais, 

tanto europeus migrados como brasileiros com formação universitária na Europa 

(notadamente egressos de Coimbra), sindicalistas e outras lideranças. Enfim, 

pessoas que já lutavam contra o trabalho escravo e a exploração social de nossos 

trabalhadores. Com ideais socialistas, marcadamente acentuados na formação 

social do fim do século XIX na Europa, tinham um projeto maior para os homens, 

como o da igualdade social, humanização e libertação, típicos das linguagens dos 

manifestos europeus, que fomentavam as lutas naquele continente, combatendo 

implacavelmente qualquer ação que oprimia os homens, notadamente os operários 

– pois estamos no centro da segunda revolução industrial e da formação de nossa 
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indústria – e os excluía dos projetos sociais. Estes novos sujeitos do cenário social 

brasileiro eram, segundo Xavier: 

Defensores dos ideais de "justica, igualdade e distribuição de 
riqueza" no Brasil, os socialistas desde cedo compreenderam quanto 
o analfabetismo que imperava entre os trabalhadores era um enorme 
obstáculo a tarefa de divulgação dessas mesmas idéias. Logo, 
juntaram-se a outras forças sociais e políticas no combate ao 
analfabetismo. Em termo de educação escolar, foram defensores do 
ensino obrigatório, gratuito, leigo e tecnico-profissional. Mas não 
ficaram envolvidos em campanhas em prol da difusão de tais 
principios. Empenharam em uma árdua luta, junto às autoridades 
republicanas, pela criação e manutenção das escolas públicas. 
Entraram, também, num confronto com a Igreja Católica, na defesa 
da laicidade da educação escolar e, consequentemente, no combate 
ao ensino religioso. E, mais do que isso, levaram a efeito a criação de 
Escolas Operárias e de Bibliotecas Populares. (1994, p. 134) 

  

   A chegada dos trabalhadores europeus contribuiu, e muito, para abrir o 

leque de visão da própria sociedade brasileira, até mesmo de nossas elites, tanto no 

campo das relações de trabalho, como na economia (uma nova economia em 

formação) ou, por fim, no campo social. Ao lançarem novos valores contribuem para 

ajudar também aprofundar os questionamentos sobre uma relação de submissão e 

serventia presente desde o descobrimento do Brasil, por exemplo, nas lutas, então 

recentes, contra o sistema escravocrata.  

 A década de 20, resultado do lançamento de novos modelos de relações foi 

uma década marcada por inúmeros movimentos de contestação entre eles: 

fundação do Partido Comunista do Brasil, greves, Semana de 22, entre outros. É 

importante salientar que até a década de 20, o Brasil segundo o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), numa retrospectiva de cálculo, contava com 

65% de analfabetos com mais de 15 anos. Número esse, ―insignificante‖ para os 

governantes da época. Diante deste quadro fica latente o descaso, por parte dos 

políticos do começo do século, na Velha República, com a causa da Educação. Vale 

dizer, se a causa do analfabetismo surge como uma ―utopia‖ para a sociedade 

brasileira, já que os primeiros que a ignoraram foram justamente os governantes de 

então, pelo menos a educação dos pobres e marginalizados.  

 O pior de tudo isso é que essas pessoas que não podiam ler manifestos, ter 

acesso à cultura letrada, como os europeus recém-chegados, por se situarem fora 
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do mundo da leitura e da escrita, tal ―alienação‖ inviabilizava, no mínimo dificultada, 

as tomadas de consciência. Muitos permaneciam no que Paulo Freire, nos 

postulados da Educação como prática da liberdade, mais tarde, chamaria de 

―consciência intransitiva‖ (FREIRE, 1989). Sobre esta questão Xavier nos coloca: 

 

O aumento de analfabetos em números absolutos indica que boa 
parte das pessoas continuava chegando aos 15 anos sem ter 
freqüentado escola, ainda que por um curto período de tempo; tempo 
esse necessário ao aprendizado da leitura e da escrita de um simples 
bilhete! Isso indica, pois, que continuavam faltando escolas, 
professores, etc. (...) Outra constatação trazida pelos números é a de 
que o ambiente cultural continuava empobrecido, a ponto de a pessoa 
não aprender esse pouco fora da escola. (1994, p. 151) 

 

 A carência quase completa de uma consciência reflexiva, individual, 

inviabiliza um olhar crítico sobre o mundo, dessa maneira, o analfabeto não 

consegue se identificar como parte do coletivo, o que faz com que ele acabe 

aceitando as ideologias e trazendo para si o fracasso, como se esse fosse apenas 

―dele‖. Resultado dessa situação é que também dificulta ou mesmo inviabiliza fica 

quase impossível à realização de qualquer tipo de mudanças na esfera do próprio 

desenvolvimento social, já que estas, num sentido mais integral e humano, para 

além da ideologia do simples progresso ou ―evolução‖, se concretizam, de fato, nas 

ações organizadas e coletivas de sujeitos sociais. Pinto nos enfatiza que: 

 

(...) a ideologia do desenvolvimento, só é legitima quando exprime a 
consciência coletiva, e revela aos seus anseios em um projeto que 
não é imposto, mesmo de bom grado às massas, mas provém delas. 
Noutras palavras,... isso quer dizer que a condição para que surja a 
ideologia do progresso nacional é mais do que a justaposição das 
classes dirigentes e do povo, mesmo harmoniosa, pacífica e 
consentida; é a existência de quadros intelectuais capazes de 
pensarem um projeto de desenvolvimento sem fazê-lo à distância, 
mas consubstancialmente com as massas.(1956, p. 33, apud. Freire, 
2001, p. 22). 

 

 Com a crescente substituição de importações, pela nossa indústria nascente, 

a demanda deixada pelo campo e o alto índice de pessoas que chegavam para 

trabalhar na zona urbana, mudou-se a relação e a maneira de enxergar as questões 
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sócio-econômicas até então postas no contexto brasileiro. A partir dos anos 30, o 

Brasil passou a assumir um novo ―modelo econômico‖, um capitalismo tupiniquim, 

com a nossa cara, isto é com uma vocação de dependência estrutural interna bem 

definida, e posteriormente aprofundada, seja na indústria de base com Getúlio 

Vargas, seja na ―modernização‖ e abertura de fronteiras com Juscelino Kubitschek. 

Os analfabetos, é claro, vieram a reboque da mão de obra barata, que os levou cada 

vez mais para as grandes cidades, como os ―heroificados‖ candangos, da 

construção de Brasília, no final dos anos 50 ou a migração interna para São Paulo, 

que já experimentava uma concentração urbana inercial desde os anos 30 e ―que 

não pode parar‖ (no dizer de um de seus governantes) desde os anos 70 como ―o 

maior parque industrial da América Latina‖. No campo sócio-educativo estava 

fechado um ciclo do desenvolvimento brasileiro: analfabetismo combinado com 

canteiro de obras, carregamentos de portos, feiras livres, camelôs, favelas, estádios 

e outros segmentos urbanos de intensa densidade demográfica. Segundo Xavier: 

 

O crescimento industrial não é resultado da aplicação de uma 
deliberada política governamental de incentivo à industrialização. Ele 
decorre do aproveitamento de espaços deixados pela produção 
agrícola interna e pela produção industrial externa. Eis aqui um outro 
limite dentro do qual ocorre o combate às condições de ordem 
econômica que produziam e reproduziam o analfabeto (1994, p.152). 

 

 Em tese, para o capitalismo, que se sustenta na produção, não existe espaço 

para aqueles que não produzem: não geram renda do capital, nem acumulam. No 

entanto, como possibilitar atitudes ―efetivas‖ de produção, para o próprio capitalismo, 

mesmo dependente, daquele (analfabeto) que, desde a sua origem, não conta com 

os instrumentos da própria evolução do processo produtivo (por exemplo, cursos de 

capacitação para o trabalho) e, ademais, parece ter perdido seu referencial de vida e 

sua cultura.  A exclusão do analfabeto do mundo cultural, expressão de sua própria 

exclusão do processo produtivo, mesmo quando nele ―incluído‖, como mão de obra 

barata, reflete, na sua relação com o contexto social, exatamente o que fortalece sua 

apatia em relação às mudanças. Isso justamente quando aqui se coloca a 

alfabetização como uma ―utopia social‖ (conforme os anos 50) contraditoriamente 

aprofunda, por exemplo, no esforço de universitários e educadores.  
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 Resultado da revolução de 30 e adaptando as mudanças mundiais, o Brasil 

inicia um novo processo histórico que recebe influência, como nos diz Berger (1976, 

p. 170) ―mais direta de fatores como a industrialização, urbanização, populismo‖. 

Tais fatores, nessa tridimensionalidade, refletiram, sob diversas formas, o que 

poderíamos chamar de uma ―pseudodemocratização‖ da sociedade de classes no 

Brasil, mesmo quando injetava idéias em programas sociais, por exemplo, na 

criação de uma nova proposta educacional que, em tese, contemplasse todas as 

camadas sociais. É importante salientar que era preciso mostrar, aos olhos 

internacionais, a própria ―evolução social‖ do país e, contraditoriamente, 

escamoteando nossa própria dependência.  

 A partir dos anos 30 houve no país uma preocupação mais latente, da parte 

das elites, sobre a necessidade de se aplicar na educação, de modo geral, incluindo 

a educação para adultos, tendência que as décadas posteriores aprofundam e a 

sociedade civil acata como causa, por exemplo, a UNE, então nascente. A 

Constituição de 1934, no artigo 148, insere a questão da educação como um direito 

adquirido por todos e um dever tanto do Estado, e demais instituições 

governamentais, junto com a família, como rezam as grandes constituições 

modernas. No documento do MEC intitulado Educação de Jovens e Adultos: 

proposta curricular para o primeiro segmento do Ensino Fundamental: 

 

A educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na 
história da educação no Brasil a partir da década de 30, quando 
finalmente começa a se consolidar um sistema público de educação 
elementar no país. Neste período, a sociedade brasileira passava por 
grandes transformações, associadas ao processo de industrialização 
e concentração populacional em centros urbanos. A oferta de ensino 
básico gratuito estendia-se consideravelmente, acolhendo setores 
sociais cada vez mais diversos. A ampliação da educação elementar 
foi impulsionada pelo governo federal, que traçava diretrizes 
educacionais para todo o país, determinando as responsabilidades 
dos estados e municípios. Tal movimento incluiu também esforços 
articulados nacionalmente de extensão do ensino elementar aos 
adultos, especialmente nos anos 40. (BRASIL, 1997, p.19) 

 

 Há que se notar, contudo, nessas décadas contraditórias em relação ao 

sistema educacional brasileiro, por um lado, uma postura de visível ―neutralidade 
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política‖ do modo de se conceber e realizar a alfabetização, fruto ainda da ausência 

ou carência de um projeto pedagógico amadurecido, nas bases dessas próprias 

contradições e, por outro, de total ausência de comprometimento dos poderes 

constituídos, pelo menos até o ano de 1947 quando o Estado opera sua entrada 

definitiva no processo. Vale dizer, o que aqui estamos chamando de uma ―utopia da 

alfabetização de todos‖ recebe a chegada, a seu modo, do Estado – observe-se 

aqui, fruto de uma das mais democráticas constituições do país, a de 1946, dentro 

do espectro possível da democracia, de um período pós-ditatorial getulista. 

 Para Di Rocco, ―o ano de 1947 serve de limite para demarcar dois tipos de 

tratamento dispensado à educação de adultos‖ (1979, p. 42). A partir dessa data é 

que se começam efetivamente diversas campanhas de alfabetização no Brasil. A 

primeira delas aconteceu naquele ano, a partir da criação do Departamento Nacional 

de Educação, através da Portaria Ministerial de 30/01/1947. Essa Campanha foi 

idealizada por Lourenço Filho, um dos pioneiros da ―Escola Nova‖, que tinha como 

proposta o seguinte lema: ―Ainda por amor às crianças é que devemos educar 

adolescentes e adultos‖. 

 

A campanha, iniciada em 1947, não tinha caráter permanente, a cada 
ano haveria necessidade de portaria para prorrogar o ano de vigência 
do Serviço de Educação de Adultos. Esse fato criava, a nosso ver, 
uma situação de instabilidade e insegurança. Em se tratando de 
educação, e particularmente de educação de adultos, somente planos 
a longo ou, na pior das hipóteses, a médio prazo poderão levara a 
resultados positivos. Há inúmeros fatores a considerar: a experiência 
advinda dos resultados colhidos serviriam de críticas às posições 
iniciais, a propaganda transmitidas informalmente pelos alunos 
vitoriosos, o incentivo da comunidade, com base nos resultados 
colhidos e nas necessidades de mercado de trabalho, os progressos 
oriundos das modificações ocorridas etc (...) (1979, p. 48-49) 

 

 A questão posta pelo analfabetismo no campo das relações sociais não recai 

apenas na impossibilidade de ler e escrever dos jovens e adultos, mas muito mais 

do que isto. Ora, os analfabetos, pela sua própria condição de não conseguir ler, 

acabavam ficando fora das eleições presidenciais, sendo mais uma vez afastados 

da condição de ter voz e vez no processo político nacional brasileiro. E importante 
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salientar que o contingente de analfabetos, nesta época histórica ainda representava 

mais de 50% da população.       

 Embora a questão do analfabetismo ainda não tivesse sido resolvida, 

começa, a partir de então a ter o seu papel revertido. Com a abertura política 

possível, a camada social menos favorecida, a partir dos movimentos sociais 

organizados ou em processo de organização acabou tomando dianteira no processo 

de participação na sociedade. Resultado dessa participação gradativa das camadas 

organizadas a luta para viabilizar a alfabetização dessa, ainda, imensa gama de 

analfabetos atingiu tanto o mundo do trabalho como o da escola. 

 Foi um tempo histórico propício para a criação de sindicatos, associações e 

outros setores de classe, que propiciaram o fortalecimento da sociedade civil e 

resultaram na ―Campanha de Educação‖ de contexto histórico, marcado pela 

segunda guerra mundial e que  modificou as relações da geopolítica mundial.  O 

Brasil, entre outros estados dependentes, começou a sentir a ressonância de 

políticas sociais mundiais em prol da cultura e educação. Desta maneira foi fundada, 

no dia 16 de novembro de 1945, a UNESCO, com propósito de minimizar a pobreza 

no mundo a partir da inclusão das massas, via cultura e educação, ainda que para 

instrumentalizá-las, como modo de administrar socialmente o capitalismo mundial, já 

num contexto inicial da Guerra Fria. Nessa época, segundo a pesquisa de Di Rocco: 

― a UNESCO publicou um relatório onde tecia considerações sobre a necessidade 

de estender-se o processo educacional a todos os cidadãos‖ (1979: 15). Além do 

mais, esse relatório divulgava que: 

 

O analfabetismo surge como um traço marcante impedindo qualquer 
tentativa de mudança de comportamento; constatou a comissão, 
entretanto, que não seria apenas erradiar o analfabetismo, a solução 
ideal. O problema deveria ser enfrentado de forma mais abrangente, 
através do processo de aquisição de elementos fundamentais de 
formação, e que vem constituir a chamada ―educação de base (DI 
ROCCO, 1979, p. 15) 

 

 Aquela proposta de educação de base, via UNESCO, teve a participação 

maciça da sociedade organizada, contraditoriamente, no marco de uma educação 

―contra-ideológica‖. As ideias de uma emancipação das menos favorecidas da 
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sociedade fervilhavam, alimentadas por uma travessia crítica da própria sociologia 

brasileira, na autocrítica de suas origens Positivistas. Nota-se aqui, por exemplo, a 

entrada gradativa de pensadores da estatura de um Gramsci, entre os intelectuais 

brasileiros, como o pensador da viabilidade de uma tomada de consciência 

enquanto suporte para a transformação social.  

                 Se aquele processo de uma nova política educacional a partir das bases 

propiciou alguns avanços no campo social, no aspecto pedagógico do projeto de 

alfabetização, contudo, desde já foram diagnosticadas falhas no que se refere à sua 

aplicabilidade, que apenas o voluntarismo na causa da alfabetização de todos, a 

todo custo, não era suficiente.  Por exemplo, o material utilizado para a alfabetização 

era incompatível com a idade dos educando, sendo o mesmo utilizado na educação 

infantil e operacionalizado de maneira repetitiva e decorativa, o que gerava um certo 

―desinteresse‖ por parte dos alunos. 

                Outro fator a se destacar é que, por não existir uma política efetiva e 

duradoura nessa área, era necessário, a cada mudança de ano, re-editar portarias 

para dar continuidade ao programa. Assim, gerava-se um clima de instabilidade 

gerava certo desconforto, desconfiança e dúvidas, como a de saber se o programa 

iria ou não ter continuidade a cada ano que se iniciava. 

 Apesar das falhas diagnosticadas, na totalidade, essa campanha teve um 

saldo social positivo. Propiciou um incremento inicial, pelo menos, nessa área, da 

participação da sociedade organizada, incluindo as igrejas, com uma clara 

orientação para uma pedagogia ―contra-ideológica‖, pelo menos na perspectiva dos 

idealizadores. E, como era esperado, não faltaram as críticas advindas das elites 

que ―pensavam‖ a educação brasileira e dos partidos ―oposicionistas‖, também de 

natureza elitista da época. 

 Resultado de um programa iniciado em 1952, teve início a Campanha de 

Educação de Adultos, agora aplicado também na zona rural. Naquele mesmo 

momento histórico cresceu consideravelmente a participação da UNESCO, órgão da 

ONU, para cuidar de assuntos de Educação e Cultura e da recém-formada CNBB 

(Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil), através de uma proposta, muito 

disseminada nos países do então chamado, cada vez mais, de ―Terceiro Mundo‖ 
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(expressão cunhada na Guerra Fria) de ―educação de base‖. A ideia norteadora era 

a de que essas entidades organizadas contribuíssem para viabilizar uma 

alfabetização voltada para a realidade do educando, fortalecendo, assim, uma 

prática pedagógica fundamentada e solidificada num projeto mais ―realista‖, ―pé no 

chão‖ claramente marcado pela utopia de uma sociedade mais humana e justa. 

              Embora a campanha anterior tivesse apresentado aspectos favoráveis e 

desfavoráveis, a atual contrapunha uma educação de base redimensionando o 

significado social da própria alfabetização. Não faltaram esforços, conjuntos e 

convergentes, de setores populares organizados, para a viabilização concreta desse 

sonho em seus projetos específicos, região por região. Contudo, por razões políticas 

a campanha não conseguiu dar continuidade, não atingindo plenamente seus 

objetivos, até porque, se conseguisse, atrapalharia os planos políticos da política 

―miúda‖, de visão social estreita da época. 

 Apesar do apoio logístico da UNESCO, não houve suporte de verba 

específica destinada aos cursos. Assim, para sobreviver o projeto dependeria de 

autorização de verbas conseguidas em orçamento anual e de doações, apesar de 

seu significado e das belas intenções.  

 Resulta daí, que a década de 50 foi uma década politicamente contraditória. 

Ao mesmo tempo em que se avançava na concretização do sonho de uma 

democracia participativa dos diferentes segmentos da sociedade, como esse projeto 

específico no campo da educação – entre outras frentes de luta, por exemplo, na 

reforma agrária ou de campanhas nacionalista como a do famoso slogan do 

―petróleo é nosso‘ – perpetuava a desavença entre as classes dirigentes, 

aumentando a pressão política nas arenas do poder, chegando ao extremo, como é 

sabido do suicídio do então presidente Getulio Vargas, o conhecido ―pai dos pobres‖. 

O momento político era de transição para a afirmação do nacionalismo – sendo a 

educação ―de base‖ uma de suas bandeiras – num contexto em que o Brasil 

passava por uma profunda mudança no campo social e econômico. 

              Se há pouco tempo a economia brasileira voltava-se basicamente à 

economia agrária, o cenário foi se modificado, devido à abertura do capital 

internacional que exerceu forte pressão à modernização realizada pelo então 
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presidente Juscelino Kubistchek. A cidade de São Paulo, por exemplo, já começava 

a dar os ares de ―maior parque industrial da América Latina‖, com um processo 

migratório crescente, agora mais interno que externo, com uma gama de 

trabalhadores ainda analfabetos. Devido à mudança brusca no cenário nacional, a 

economia não mais conseguiria suportar uma estrutura arcaica, ao mesmo tempo 

que grande parcela da população, então vivendo da terra, teria mínimas chances 

também de sobrevivência nas cidades. Diminuiu, assim, a aplicação do capital e a 

atenção social no sistema agrário, afunilando ainda mais a pobreza e a miséria, 

primeiro no campo, e do campo para as periferias urbanas – fato que a literatura 

regionalista e agora com temas urbanos e o cinema nacional iriam tão logo refletir. 

 Resultado do falso desenvolvimento de uma ―modernidade reflexa‖ (Darcy 

Ribeiro) ou da ―dependência estrutural‖ (Fernando Henrique e outros sociólogos do 

ISEB ou do futuro CEBRAP, autores da ―Sociologia e/ou Teoria da Dependência na 

América Latina‖), tendo em vista a abertura para o capital internacional, o Brasil ficou 

numa cilada. De um lado, o então presidente JK queria se mostrar como o ―homem 

de aço‖ empreendedor, mentor de uma política modernizadora, cujo slogan era o 

famoso ―cinquenta anos em cinco‖ e, de outro lado, estava preso a política 

internacional do pós-guerra, que pressionava para esse ―rápido desenvolvimento‖. 

Carente de mão de obra especializada, o país precisava criar, a toque de caixa, uma 

mão de obra que pudesse responder ao funcionamento da industrialização. O 

analfabetismo era, evidentemente, o grande empecilho. 

 Era esse Estado modernizador, contraditoriamente no marco da própria 

dependência, que fortalecia ainda mais as diferenças sociais. Daí, ato contínuo da 

própria governança do ―país grande‖ – ideologia que iria tomar corpo 

incomensurável na futura ditadura militar dos anos 60 –, acabou resultando num 

novo projeto de alfabetização, que passou a se chamar: Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (CNEA).  De uma forma ou de outra, ainda estamos 

vivendo o clima sócio-político-educativo do que aqui chamamos (no título) de uma 

―utopia da alfabetização‖ em massa. 

 Sobre esse momento cumpre observar o seguinte: por um lado, a 

alfabetização de adultos passou ser discutida com mais interesse por parte do 

governo, já que se tornara estrategicamente necessária à dita ―modernização‖; por 
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outro perdeu seu caráter social, pela cooptação política da participação maciça dos 

movimentos sociais. Alfabetização, aos olhos dos governantes, passou a ser 

apanágio dessa modernização, a fórceps, de um país cada vez mais urbanizado, 

que esvaziava o campo e cresciam as favelas. Erradicar o analfabetismo traria, com 

certeza, um retrato social novo do desenvolvimento econômico e social – aquela 

ideia expressa no dito popular: do país ―para inglês ver‖. 

 Tal Campanha governamental, espelho do próprio momento histórico em que 

se deu, não trouxe inovação pedagógica alguma. Além de ser ―populista‖ – conceito 

trabalhado por (CERVI, 2001, IANNI, 1975, WEFFORT, 2003) –, não traria 

mudanças significativas no que se refere à formação do professor, para o trabalho 

no campo da alfabetização, nem mesmo no material didático aplicado no projeto, 

além de deficiências administrativas, financeiras e pedagógicas. 

 Já a década de 60, resultado do aprofundamento de uma política 

desenvolvimentista e internacionalista, aprofunda-se ainda mais as diferenças 

sociais, e o país contrai numa dívida externa crescente com um processo 

inflacionário em crescimento quase que exponencial, e irreversível, na economia 

brasileira, como um dos ―frutos‖ de tal desenvolvimento. Resultado de um momento 

político desestruturado e da falência de supostos projetos de emancipação da 

sociedade, se é que estes estivessem, de fato, em jogo, inicia-se, assim, um novo 

contexto em que retornam as insatisfações sociais, acarretando e acelerando as 

lutas reivindicatórias. 

 Como uma sociedade de classes nunca para na sua derrama de 

contradições, aprofundam-se as lutas no campo, principalmente no Nordeste, onde 

foi realizado o Primeiro Congresso de Foreiros e Pequenos Proprietários, resultando 

na desapropriação de terras, a favor dos trabalhadores. Soma-se a essa frente de 

luta da sociedade organizada, o apoio de uma Igreja Católica, que já vinha de uma 

revisão de sua pastoral social, inspirada na Encíclica Rerum Novarum (―Sobre as 

Coisas Novas‖, isto é, os novos fenômenos sociais do século XX), aos excluídos, 

principalmente os situados na zona rural, à reforma agrária, bem como o apoio dos 

estudantes, através de um movimento unificado e fortalecido. A UNE (União 

Nacional dos Estudantes) assume seu papel de coadjuvante junto ao programa de 

alfabetização de jovens e adultos; ademais, greves ―pipocam‖ em todos os pontos 
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do país. Estávamos vivendo o início de um ―caos‖ social. Em meio a um caótico 

quadro político, e o então presidente Jânio Quadros renuncia ao cargo, assumindo, 

assim, seu vice, João Goulart. 

 A pressão social encontra-se fortalecida, e era necessário viabilizar 

mecanismos para atenuar as contradições e fortalecer as lutas coletivas. Esse 

fortalecimento das lutas coletivas reforçava a tomada de consciência da camada 

excluída da sociedade. Foi uma chamada à consciência organizativa daqueles que 

anteriormente dizíamos viver no déficit da informação política, por conta da falta de 

leitura. A educação assumia um papel de destaque, já que esta passou a ser canal 

de conscientização das camadas sociais desfavorecidas, apontando para o direito 

inalienável à própria educação, com o inestimável apoio, sobretudo, da classe 

estudantil, para sua emancipação social e cultural. Precisamente no ano de 1963 

surgiu o MCP (Movimento de Cultura Popular), que fora na época coordenada por 

Paulo Reglus Freire, advogado de formação, que jamais exerceria essa profissão 

por razões de ―consciência interna‖ e educador por vocação, da universidade de 

Recife. 

 A primeira experiência dessa campanha ocorreu em Angicos, uma cidade 

miserável do interior do estado do Rio Grande do Norte, que, até o momento, nada 

tinha de diferente das cidades interioranas do Brasil. Pelo menos, até o dia 2 de abril 

de 1963, em que a mesma tornar-se-ia manchete em todos os jornais do país, 

quando recebeu a visita de uma comissão internacional de educadores e técnicos, 

por conta da repercussão positiva de um dos projetos de alfabetização, em um 

processo didático renovado, extremamente dinâmico. Iniciada em Angicos, essa 

experiência alastrou-se sob o nome de Campanha de Mobilização Nacional Contra o 

Analfabetismo. Logo abaixo podemos ler o que diz um dos documentos oficiais: 

 

O pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua 
proposta para a alfabetização de adultos, inspiraram os principais 
programas de alfabetização e educação popular que se realizaram no 
país no início dos anos 60. Esses programas foram empreendidos 
por intelectuais, estudantes e católicos engajados numa ação política 
junto aos grupos populares. Desenvolvendo e aplicando essas novas 
diretrizes, atuaram os educadores do MEB — Movimento de 
Educação de Base, ligado à CNBB — Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, dos CPCs — Centros de Cultura Popular, 



88 

organizados pela UNE — União Nacional dos Estudantes, dos 
Movimentos de Cultura Popular, que reuniam artistas e intelectuais e 
tinham apoio de administrações municipais. Esses diversos grupos 
de educadores foram se articulando e passaram a pressionar o 
governo federal para que os apoiasse e estabelecesse uma 
coordenação nacional das iniciativas. Em janeiro de 1964, foi 
aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que previa a 
disseminação, por todo Brasil, de programas de alfabetização 
orientados pela proposta de Paulo Freire. A preparação do plano, 
com forte engajamento de estudantes, sindicatos e diversos grupos 
estimulados pela efervescência política da época, seria interrompida 
alguns meses depois pelo golpe militar. (BRASIL, 1997, p. 23). 

 

 Esta Campanha, logo de início, já se mostrava diferente das anteriores, pois 

enfatizava a natureza intrinsecamente ―política‖ do ato de educar, de seu teor 

realista e de seu envolvimento antropológico e social. 

 Conforme consta na proposta, antes de se iniciar o processo de 

alfabetização, era necessário ao educador conhecer a realidade na qual o adulto 

vivia, de forma que a aprendizagem tornava-se prazerosa e significativa para os 

envolvidos no processo de alfabetização. Além das questões voltadas para uma 

realidade concreta, o que chamou atenção dessa proposta é que ela trazia para 

dentro da alfabetização, além do caráter político-social dos alunos, a discussão 

concreta do processo histórico da época.        

 O Método utilizado naquela época fora proposto pelo educador Paulo Freire – 

veremos mais adiante, um capítulo especial sobre este método –, que alfabetizava 

em 40 horas, através de metodologias audiovisuais. Não teve uma vida muito ampla, 

como já era de se esperar, pois os objetivos propostos incomodaram os mentores do 

pensamento e da prática política dominantes do Brasil naquela década. 

 É do próprio Paulo Freire o comentário a seguir: 

 

É que às classes dominantes não importava que eu não tivesse um 
rótulo porque elas davam um. Para elas eu era comunista, inimigo de 
Deus e delas. E não importava que eu não fosse. Perfila quem tem 
poder. Quem não tem é perfilado. A classe dominante tinha poder 
suficiente para dizer que eu era comunista. É claro que havia um 
mínimo de condições objetivas para que eles pudessem fazer estas 
acusações. A fundamentação básica para que eu fosse chamado 
comunista eu dava. Eu pregava uma pedagogia desveladora das 
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injustiças; desocultadora da mentira ideológica. Dizia que o 
trabalhador, enquanto educando, tinha o dever de brigar pelo direito 
de participar das escolhas dos conteúdos ensinados a ele. Eu 
defendia uma pedagogia democrática que partia das ansiedades, dos 
desejos, dos sonhos, das carências das classes populares. (2004, p. 
29)  

 

 A metodologia de alfabetização proposta por Paulo Freire contou com a 

participação ativa e maciça dos movimentos populares e propôs um novo olhar da 

sociedade diante das injustiças praticadas pelas classes dominantes. Uma 

metodologia ―pé no chão‖, que promovia uma pesquisa investigativa do universo 

vocabular onde o programa iria ser aplicado. Desta maneira, propiciava uma 

alfabetização antropológica e culturalmente significativa, proporcionando 

paralelamente uma discussão real do contexto dos próprios analfabetos. Paulo 

Freire dizia: ―A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Por esse motivo, 

evidentemente, quaisquer ações que levassem à tomada de consciência do povo 

passariam a ser destituídas de forma autoritária pelo governo ditatorial que tomaria 

conta do Brasil naquela época. 

 Com a extinção da Campanha de Mobilização Nacional Contra o 

Analfabetismo, resultado do golpe militar de 1964, o governo ditatorial resolveu 

implantar o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que viera substituir a 

campanha anterior.  

 No que diz respeito à sua metodologia, passava longe da anterior. Mesmo 

aproveitando alguns aspectos ―didáticos‖ dela, inviabilizava uma aprendizagem 

concretizada pela vivência, pela negativa, ou simples incapacidade pedagógica de 

partir da realidade dos alunos sem condições para transpor o seu estado de 

alienação social. Pelo contrário, tornam-se espelho das alienações impostas pela 

propaganda governista, com vista a responder às novas situações mercadológicas, 

de um pseudodesenvolvimento – o do ―milagre brasileiro‖, como seria mais tarde 

chamado –, mantido pelo capital internacional e aplicado em nossos projetos de fora 

para dentro e de cima para baixo. Uma concepção ―libertadora‖ do método freiriano, 

objeto de nossa análise, mais adiante, evidentemente viria a chocar-se frontalmente 

com essa proposta de alfabetização, concebida e talhada nos gabinetes burocráticos 
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de um governo que precisava ―arrumar a casa‖ do país, sobretudo no desafio da 

educação. Uma ―utopia‖ ainda posta a ser resolvida a seu modo. 

 

Desta forma, o pensar a realidade mobralense é diferente do de 
Paulo Freire: não visa o desvelar a realidade em que vive o 
alfabetizando. O MOBRAL oculta a realidade mostrando o bem-estar 
dos grupos integrados no mercado de trabalho; fazendo sua clientela 
perceber-se como ―marginalizada‘ por não ter desenvolvido as 
habilidades necessárias a ingressar neste grupo. Oculta a realidade 
existencial do alfabetizando, não a refletindo como algo dentro, 
inserida no não retributivismo do Modelo. (...) Entretanto, o mercado 
de trabalho é restrito e poucos podem ingressar nele, mesmo que 
bem treinado. (JANNUZZI, 1979, p. 70) 

 

 Uma vez abortada a proposta freiriana, nenhuma das Campanhas de 

alfabetização posteriores vingariam, seja por incapacidade administrativo-

pedagógica e ausência de um envolvimento ―existencial‖ dos educadores nelas, seja 

por falta de vontade política real de nossos governantes. Apesar de suas limitações 

pedagógicas, a proposta pelo MOBRAL, com uma propaganda maciça nos anos 70, 

nos passa a ser assumida como a metodologia oficial de alfabetização em todo o 

país. 

 Na década de 70, o Brasil fortalecia ainda mais suas relações com o mercado 

internacional; e os fracassos anteriores, já diagnosticados no que se refere à 

alfabetização de adultos, permaneciam numa alfabetização criada para e pelos 

sistemas públicos. Resultado: inicia-se, assim, um novo estudo sobre o método mais 

adequado a ser aplicado nos jovens e adultos. A partir da II Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, em Montreal, no ano de 1972, a Educação de 

Adultos passa a ser encarada como Suplência da Educação Fundamental. 

 Naquele momento desenhava-se um cenário nacional, em que, mais do que 

nunca, a educação vinculou-se diretamente ao desenvolvimento do país, sob a ótica 

do mercado internacional, portanto, sua evidente heteronomia, inclusive cantada em 

prosa e verso pela mídia – inclusive a televisiva, que ganhava uma força ideológica 

integradora, sem precedentes no Brasil. Era necessário relacionar o 

desenvolvimento do país com a alfabetização, pois a utopia da alfabetização zerada, 

de agora em diante, faria parte de um acordo que o Brasil celebrou com os Estados 
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Unidos, o então chamado MEC/USAID. Este necessitaria de mãos de obras rápidas, 

baratas e eficientes na área de aplicação técnica do aprendizado.   

 A Reforma Educacional proposta na Lei nº 5692/71 mencionou, pela primeira 

vez, um capítulo sobre ―Educação de Adultos‖, expressa numa chave semântica 

muito específica para os objetivos do regime: Ensino Supletivo. Quanto à formação 

do professor, para esta nova empreitada, estava longe de ser encarada como uma 

necessidade, pois bastava (alguém) ―saber alfabetizar‖, que o mesmo ―professor‖, no 

sentido vago do profissional ―que professa algum conteúdo‖,  poderia trabalhar com 

os adolescentes e adultos. Quando existia algum tipo de ―treinamento‖, este era feito 

de forma rápida e sem a fundamentação pedagógica necessária ou uma prática de 

ensino voltada para a realidade dos adultos. 

 

Em São Paulo, a preparação de professores ou monitores para os 
cursos de Suplência realiza-se de várias maneiras. Desde cursos 
intensivos, de curta duração, até a improvisação total. Há também 
esquemas de acompanhamento da atuação docente, através de 
relatórios, entrevistas ou inspeção. Há ainda manuais de orientação 
didática e reuniões pedagógicas. Esse preparo é precário e, em geral, 
o professor desconhece ou pelo menos não tem real consciência da 
importância de sua tarefa. É este um dos grandes empecilhos para 
que as campanhas de alfabetização cumpram sua tarefa, atingindo 
plenamente seu objetivo, qual seja, erradicar o analfabetismo, com a 
extensão de uma escolaridade de base a todos os cidadãos. (DI 
ROCCO,1979, 81) 

 

 A Lei nº 5692/71 não traz nenhum artigo ou parágrafo que eleva a formação 

integral (moral, político, cultural, social etc.) dos alunos, o que veio fortalecer seu 

caráter alienado e ideológico, nas raias de um pragmatismo de orientação tecnicista, 

reflexo da mentalidade de quem a pensou e elaborou. 

 Após essa iniciativa, quase nada foi acrescentado ou discutido nas décadas 

de 70 ou 80 na educação de adultos no Brasil. No entanto, no final da década de 80, 

resultado das pressões e manifestações sociais pelo fim da ditadura militar, tivemos 

uma Assembléia Nacional Constituinte democrática, que resultou na Constituição de 

1988 e, a partir daí, entre outros avanços sociais, a legalização do voto dos 

analfabetos. 
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 No momento em que estamos escrevendo essa tese, como resultado dos 

desdobramentos da Educação de Jovens e Adultos, de que fizemos um breve 

itinerário histórico, tendo em vista o avanço das políticas educacionais na área, 

resultantes dos desdobramentos da LDB, já presente década, temos o Programa de 

Formação continuada de professores, em nível de pós-graduação, o PROEJA. 
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CAPÍTULO 2 

 

A PROMESSA NÃO CUMPRIDA: A APOSTA ILUMINISTA  

 

 Nosso interesse em buscar as fronteiras entre os modos de pensar (as 

categorias) e os modos de agir no campo educacional, neste trabalho, não é apenas 

por uma questão de pontuar, abstratamente, tais fronteiras. Ele (esse interesse) 

anda aos pares com os problemas de fronteiras conceituais já colocados por nós 

nas páginas anteriores: povo, cultura letrada e iletrada, sujeito, povo como sujeito 

social. É por conta dessas fronteiras, objeto de ocupação de filósofos da libertação 

em várias décadas, que no campo epistemológico também o campo educacional 

aparece (da mesma forma) marcado por uma complexidade que, como já dissemos, 

determina a condição de possibilidade de riqueza interpretativa de uma práxis, 

igualmente complexa. De tal sorte – e de saída – muitas questões se interpõem já 

no início da aproximação com categorias que envolvem, de uma forma ou de outra, 

tal práxis. 

 

2.1 Marco epistemológico: Educação e Ciência (ou ciências) da Educação, um 

debate em aberto 

 Que nexos internos, causais e finais, existem entre um discurso abrangente 

sobre Modernidade, Filosofia, Ciência, Educação, Ciência e Ciências da Educação, 

Filosofia da Educação, (construção de) Conhecimento, Pedagogia e Pedagogias, 

Paradigma e paradigmas e as várias modalidades de educação, no interior da 

escola ou fora dela? Por que educação formal e não formal ainda aparecem 

separadas, de naturezas tão díspares, tanto na propositura como nos métodos, 

dentro do mesmo arco de ação no campo educacional? Quais fundamentos 

podemos buscar para contribuir com nossa compreensão sobre tal cisão? Que 

limites estão postos entre uma e outra modalidade, seja do ponto de vista das 

instituições educacionais (ênfase na escola), seja do ponto de vista dos sujeitos 

sociais envolvidos? Que qualidade pedagógica, tanto os sujeitos sociais quanto às 
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instituições envolvidas (como a universidade), aqui reconhecidos como produtores 

de uma memória resistente, produzem, de fato, para as interpretações e 

intervenções da práxis pedagógica? Finalmente – para o alcance dos objetivos da 

presente investigação –, que alcance, tanto da leitura dos fundamentos como a 

substância pedagógica de suas práticas (como nos estágios, por exemplo), as 

licenciaturas conseguem extrair da seara de contextos aqui identificados como 

complexos? 

 Não foi à toa que abrimos o arco de uma Filosofia da Educação, já colocando 

parte dos fundamentos na leitura dos sujeitos sociais, em suas diferenciadas 

estratégias de vida, como produtores de sua própria existência (o ser/estar, subjetivo 

e intersubjetivo produtor de identidades) e de conhecimento (de mudança ou 

conservação de relações, veladas ou explícitas de poder: ideologias, senso comum, 

ciência etc.) com suas respectivas linguagens, de resistência ou acomodação a esse 

ou àquele status social vigente, a esta ou aquela circunstância sócio-histórica. 

 Pode parecer estranho, mas o que acontece na produção de saberes de elite 

– e Dussel vai trabalhar como as racionalidades ―do Centro ou do Sistema‖–, como a 

Filosofia, a Ciência e a Ciência (ou ciências) da Educação, de modo abrangente, 

seus avanços, impasses, fraturas, acontece, lá na ponta, no modo de construir a 

práxis pedagógica com suas cisões, ambiguidades, aparentes distanciamentos. O 

que ―sobra‖ para a racionalidade das elites falta (como carência) de ―leitura‖ ao povo, 

mesmo assim (ainda bem) podendo ser considerado em sua produção cultural 

resistente como ―leitor de mundo‖ (FREIRE,1989 , 2005). 

  Assim, para responder a esse conjunto de questões, em vista do clareamento 

das fronteiras ainda ―difusas‖ que se estabelecem, por exemplo, entre a educação 

formal e não formal, a produção cultural ―letrada‖ e ―iletrada‖, em vista da candente 

questão do analfabetismo, ainda vigente como ponto nodal de nosso olhar (ênfase 

no Brasil, no contexto latino-americano), precisamos, a nosso ver, traçar um 

percurso que vai de uma abrangência de noções universalizantes até a 

especificidade dessas noções. 
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2.1.1 A “fratura” da Filosofia e a Ciência moderna na busca do “saber 

hegemônico”22 

 

 Não é de hoje que entendemos a longa tradição da Filosofia, no Ocidente, 

entre duas grandes vertentes: uma, (a) a tradição metafísica essencialista, desde 

suas raízes gregas, passando pela organicidade hegemônica do discurso teológico 

medieval como garantia da busca de uma ―verdade absoluta e perene‖. Na base 

desse conjunto de discursos, a incessante construção de respostas às questões 

postas, duradouras ou emergentes, marcadas pela exigência de garantir um status 

de ―inquestionabilidade‖ como ponto alto da Verdade, perseguida a todo custo; 

outra, (b) a tradição moderna, que, aos poucos, foi se delineando com uma vocação 

a se tornar ―pós-metafísica‖, numa Filosofia como construtora da crítica de si 

mesma. 

 Foi o cenário do nascimento e da consolidação da Ciência Moderna o 

―espaço epistemológico‖ novo de racionalização sobre os fenômenos, com ênfase 

nos fenômenos naturais. Estava aberto o caminho do movimento intelectual que 

gerou a chamada escola empirista, imediatamente posterior, provocando as 

primeiras rachaduras no edifício do paradigma metafísico anterior. Em troca, 

emergiu a necessidade de se colocar uma ―nova racionalidade‖, fruto agora de um 

sujeito que pudesse dar conta de interpretar os fenômenos. A antiga ―essência‖ 

inquestionável das coisas (de Deus, do mundo, da alma etc.), então postulada à 

moda cartesiana da relação dual entre a res cogitans e a res extensa, passaria pelo 

―filtro‖ de uma subjetividade latente, construtora, ela mesma, de sentidos. Já no 

esforço kantiano de uma crítica radical à própria Filosofia, no marco do 

essencialismo substancialista anterior, uma nova elaboração teórica fora marcada 

por um ―desmonte‖ de um mundo passível de ser compreendido em sua totalidade 

                                                           
22

 que aqui vai ser colocado no marco de uma contextualização geral nos serve apenas para fazer um traçado, 
ainda que superficial, dos problemas que envolvem a racionalidade ―da elite‖ como um modo de pensar – que 
Dussel quer romper, desde que pleiteou como uma vertente da Filosofia da Libertação. Não é nosso objetivo 
historias desse périplo da racionalidade ocidental, tarefa já realizada, sobejamente, por historiadores (e 
dicionaristas) da Filosofia: Michele Federico Sciacca, Mario Manacorda, Nicolau Abbagnano, José Ferrater Mora, 
Roland Corbisier, entre tantos outros. 
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―acabada‖, apenas como construto lógico da mente humana como ―razão pura‖. 

Resultado: a (antiga) razão que fundamenta não dava mais conta de responder, a 

contento, as novas exigências da razão que interpreta, em meio a um novo cenário 

cultural que, por sua vez, viria marcado por uma radical ―virada antropocêntrica‖. 

 Sobre essa passagem, a autora Talma Bastos de Barros nos auxilia: 

 

O projeto da modernidade, situado em torno do século XVI, põe em 
questão os valores e conceitos estabelecidos pela sociedade que, no 
caso, eram tidos como absolutos. O primeiro esforço da modernidade 
é distinguir ciência, arte e moral em ramos específicos do 
conhecimento humano. Se antes, a ciência e arte deveriam servir à 
moral, neste novo cenário isso não fazia mais sentido. Esta rejeição 
ao absoluto extra-humano desencadeia uma série de eventos na 
história das nações e do pensamento ocidentais. Apenas para citar 
dois exemplos: a Revolução Francesa e o Iluminismo, com seu 
programa de desencantamento do mundo, visando à substituição da 
imaginação pelo saber. Contudo, esta nova vivência não mais sob o 
controle das instituições medievais, elege outro poder que criam ser 
capaz de conduzir o sentido das ciências e da sociedade: a razão (p. 
1-2).   

 

 No interior desse novo e hercúleo trabalho da razão, em processo de revisão 

de si mesma, que, nas postulações de Kant, ansiava por uma síntese Racionalismo-

Empirismo a partir de um movimento autocrítico da própria Filosofia (criticismo 

kantiano) no cenário que se denominou chamar de Modernidade, era o terreno fértil 

para a consolidação das bases epistemológicas do paradigma científico moderno, 

desde tal polaridade. Daí em diante, bastava alimentar a pretensão de acercamento 

definitivo dos objetos de conhecimento e domínio da natureza. Era o embrião de um 

novo método, gerador de um novo sistema ―universal‖ de saber, com uma nova 

vocação hegemônica no campo dos saberes humanos, historicamente constituídos e 

acima (ou contra) outros saberes, estranhos à Ciência nascitura. 

 

As bases epistemológicas da modernidade foram lançadas logo em 
seu início, e, de certo modo, igualmente totalitárias aos da Idade 
Média, uma vez que nega o caráter racional de outras formas de 
conhecimento, como o senso comum, o cultural, por serem tidos 
como não sustentados por princípios epistemológicos das ciências 
naturais. (...) Convém observar que a mudança de referencial da 
ciência moderna distinta da antiga e da medieval, é que não se deseja 
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apenas fundar uma ciência que conheça mais profundamente a 
realidade: sua pretensão é de universalizar o saber, de modo que 
fosse possível evitar qualquer forma de controle individual sobre a 
verdade, ou seja, prescindindo da evidência da experiência imediata, 
esta nova forma de ciência distancia o senso comum do saber 
científico, tornando-o acessível apenas a especialistas (p. 2-3). 

 

 Ainda que, hoje, quando nos convencionamos falar em ―paradigma moderno‖ 

– conceito muito difundido principalmente após a produção teórica da Escola 

Frankfurtiana, em sua investida numa revisão crítica do projeto iluminista da 

Modernidade já na primeira metade do século findo –, a passagem ao paradigma 

moderno não aconteceu sob a forma de um discurso unidimensional, mas em ―saltos 

qualitativos‖ dentro dessa própria vocação de universalidade. Assim, do ponto de 

vista da revolução científica, podemos nos referir a ―paradigmas‖ científicos: (olhar 

epistemológico) dentro do paradigma moderno mais abrangente (olhar histórico 

contextual). 

 O cientista brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, num artigo 

publicado no jornal Folha de São Paulo, intitulado ―Cientistas sabe-tudo são sempre 

reacionários‖, nos lembra: 

 

O primeiro paradigma surgiu com a revolução copernicana, que 
permitia o homem libertar-se do geocentrismo em que vivia. O 
homem deixou de ser o centro do Universo. O segundo foi a 
revolução cartesiana, que tornou o cosmo acessível à razão. A 
capacidade de análise lógica, fez com que o homem assumisse o 
domínio da ciência e da técnica e se transformasse no arquiteto de 
ideias do mundo futuro. O terceiro foi a revolução darwiniana, que 
reconduziu o homem à natureza e libertou-o do antropocentrismo. O 
quarto é a revolução sistêmica, que está permitindo reintegrar os 
conhecimentos como um todo coerente. (apud BARROS, op. cit. p. 
3). 

 

 2.1.2 Sobre a propalada “crise” do paradigma moderno: outra fratura que se 

desenha no campo do saber hegemônico da própria Ciência Moderna 

  

 Não é demais frisar que a revolução epistemológica que produziu os 

―paradigmas‖ em fases distintas da Ciência Moderna, como descrito na referência 



98 

acima, pelo menos até o terceiro paradigma (darwiniano), nos finais do século XIX e 

início do XX, trouxe para seus umbrais tudo o que podia, como garantidora do 

discurso da Verdade, atirando para a beira da estrada tudo o que não manifestasse 

―cientificidade‖, a que passou a chamar de ―senso comum‖. A rigor, todo esforço de 

postulação do discurso e prática da Ciência Moderna agiu contra o senso comum. 

 Até mesmo as ciências humanas, num primeiro momento, absorveram o 

método e a própria ideologia das ciências da natureza, com sua ânsia quantitativista, 

postada basicamente na relação causa-efeito dos fenômenos verificáveis, com uma 

crescente fragmentação da antiga unidade do saber. O chamado Racionalismo 

Cartesiano, postulado em seu Discurso do método, um modo novo de absorver e 

abrigar a própria racionalidade ocidental, desde os gregos, e ter o conhecimento (da 

realidade, do mundo, dos fenômenos) como o modus operandi de apropriar-se da 

realidade, tornou-se a nova ferramenta da razão. Foi uma tendência irreversível e 

crescente. Por exemplo, o fato de Comte, já no século XIX, criar os primeiros traços 

de uma ―ciência da sociedade‖ (a Sociologia nascente) e chamá-la de ―Física Social‖ 

é o sintoma mais evidente dessa nova busca de hegemonia da razão em torno das 

ciências da natureza. Na rabeira dessa tendência, estiveram outras ciências 

humanas e sociais nascentes: Psicologia, Psicanálise, Antropologia, Economia... 

 A despeito da contribuição decisiva da Filosofia, antes ―fraturada‖ por Kant, e 

posteriormente com a dialética hegeliana, o Marxismo, com sua Filosofia da práxis e 

a Fenomenologia, com sua recolocação do sujeito, cuja consciência se torna doador 

de sentido aos fenômenos, o Positivismo fez os efeitos de certa forma esperados. 

Decorrente dessa prepotência da razão moderna, típico da ideologia iluminista, em 

querer enquadrar os saberes produzidos pela humanidade, passam a permanecer 

enclausurados nesse paradigma novo, isto é, dentro do guarda-chuva desse ―saber 

por excelência‖. Não foi por acaso que o ―preconceito‖ quanto a tudo o que não 

emergia do conhecimento da experiência quantificável era relegado ao nível até de 

certo ―descaso‖ à subjetividade humana. 

 Verdade é que já se encontrava embutida uma nova crise futura do sujeito, 

hoje experimentada num novo contexto crítico tido como ―pós-moderno‖ haurido da 

averiguação de sua capacidade de ser de fato o emanador de uma razão universal. 

Evidenciou-se, na segunda metade do século findo, uma crescente suspeita sobre a 



99 

validade do que os pós-modernos chamam de ―metanarrativas‖ da Modernidade e a 

sua (pior ainda) capacidade de mudar a realidade – por exemplo, no paradigma da 

luta de classes. Vale dizer, passamos a navegar num mar revolto, no âmago da 

própria contradição: em plena era potencial do sujeito, a própria crise do mesmo 

sujeito moderno, hoje à procura de outro paradigma de racionalidade – como 

Mourão nos fez lembrar do paradigma sistêmico de Ciência em voga –, cujo estoque 

de saber produzido precisa voltar a repensar uma unidade capaz de abrigar outros 

saberes. Assim, do tanto que ―andamos para frente‖ com a Ciência Moderna, fica a 

suspeita do tanto que ―andamos para trás‖, quando universalidade (de um 

conhecimento racional hegemônico) e unidade (de um saber humano integrado) não 

parecem convergir. 

  Resultado: tudo sugere – é cedo demais para ―certezas‖, em plena era ―de 

incertezas‖, resultado de um século ―de extremos‖ (HOBSBAWM, 1995) – que o 

nosso tempo, o do intenso século XX (em continuidade nesse início de século XXI), 

que começou com a suspeita frankfurtiana da realização do ―progresso humano‖ por 

vias da razão instrumental, chega a esse ―quarto paradigma‖ na emergência de uma 

nova postura dialógica, para dizer, à moda freiriana, entre os saberes, onde a 

Filosofia, mais uma vez, pôde reivindicar a si mesma o direito de apresentar-se, 

novamente, como a vigilante da própria razão. Estamos às voltas com a 

necessidade de compreensão desse périplo, ou desse movimento histórico-cultural, 

dialético, de linha e agulha da razão no imenso tecido dos saberes como patrimônio 

da própria humanidade – mesmo num tempo em que um pragmatismo sociocultural 

grassa nos muros das ações humanas como erva daninha. 

 Razão seja dada, sobretudo, aos frankfurtianos em seu pioneirismo 

revisionista do ―projeto iluminista da Modernidade‖ (SEVERINO, 1992)23. O 

presente, pelo que acarreta de ―progresso‖ científico e tecnológico inarredável e o 

futuro da Ciência e Tecnologia, em sua epistemologia de recortes, de mera relação 

                                                           
23

 Embora estejamos usando esta obra de cunho didático do autor, em função de seu uso intensivo em nossas 
aulas, passaremos a nos referir de modo especial ao texto Educação, sujeito e história, uma obra que integra e 
sintetiza o que há de mais significativo e substancioso da produção teórica do autor, ao longo de algumas 
décadas, no campo da Filosofia da Educação, seu legado à ensaística brasileira nesse campo. (ver SEVERINO, 
2001) 
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causa-efeito, de ocultamento de outros saberes ―inferiores‖, nunca esteve tão em 

jogo. É a epifania de um tempo muito especial em que buscamos de novo o ar fora 

d‘água, agora, quem sabe, despidos da ―soberba‖ de uma razão instrumental que 

esteve por longo tempo refém do antigo movimento teórico e ideológico empirista. 

Estamos, na verdade, e guardadas as proporções de tempo, espaço e contexto, 

numa era parecida com o próprio Renascimento, útero que gerou a Ciência 

Moderna. Por quê? 

 Ora, o que se nota, hoje, é que não há um quarteirão no mundo – não só de 

academias de pensamento, mas de produção de ações socioculturais e 

sociointerativas – em que esse saber hegemônico não esteja sendo posto em 

estado de suspeita e de revisão, quando possível, desde a voz de filósofos 

irrequietos até, mais importante ainda, de uma profusão de sujeitos sociais 

esquecidos em suas diversidades de linguagens e ações culturais, como 

reivindicação do direito, por um lado, ao usufruto do componente de ―progresso‖ 

humano e, por outro, à expressão das diferenças. 

 E tal suspeita já vem de longe. Desde que Rousseau, lá no nascedouro do 

Iluminismo, seja por um ato bravo da própria razão, seja por uma força intuitiva 

pessoal (de qualquer forma, uma ―profecia‖), afirmou, na Academia de Dijon, que a 

Ciência não traria o progresso esperado (ou necessitado) pela humanidade. 

 Como não se trata de uma expressão de nossos dias; nossos dias é que são 

a expressão de uma revisão crítica da razão, que não estacionou na obra de Kant e 

criou as primeiras suspeitas nos próprios filósofos iluministas, desde Rousseau, 

como vimos. Resultado: desde o final do século XIX uma vigilância filosófica 

intensificou-se, a continuar nos trabalhos de investigação incansável dos 

fenomenólogos, de Nietzsche, Heidegger, Ricoeur, os frankfurtianos já lembrados 

(ênfase em Habermas), os filósofos preocupados com o teor de verificabilidade da 

Ciência (como Popper), até chegar aos pós-modernos: Lyotard, Foucault, 

Baudrillard, Rorth, entre outros. 

 E o resultado mais recente é que se voltam, hoje, a acender novas luzes 

sobre a Ciência, seus contornos, caminhos e destino, a ponto de produzir obras 

como a de Edgar Morin (MORIN, 2001), que reclama a recostura da unidade do 
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saber ao que chama de ―paradigma perdido‖, no marco da reconstrução inter e 

transdisciplinar dos saberes. Ou de Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 1989), 

que pensa numa ciência pós-moderna, no âmbito do que irá chamar de ―Ciência 

para uma vida decente‖ – só para citarmos dois grandes expoentes, cujas obras 

ainda estão em fase de assentamento. É nesse cenário que entram, tanto a 

Educação, como as chamadas ‖ciências da Educação‖24.  

 

2.1.3 A Educação e as “Ciências da Educação” no contexto do paradigma moderno 

 

 Como fica a Educação nesse cenário até agora exposto? Por que falamos em 

Filosofia, razão, Ciência, método, Iluminismo para tratar de um assunto – o povo 

como sujeito de ações, saberes e memória resistente – que, pelo menos 

aparentemente, passa ao largo desses temas? Precisamos ajeitar as abóboras na 

carroça para avançar mais no presente trabalho. Lá onde os discursos abrangentes 

do saber das elites (a Ciência, a Filosofia...) ―esconde o povo iletrado‖; onde ele, 

contraditoriamente, se revela, nem sempre para todos. 

 Em primeiro lugar, Educação não é Ciência, in stricto sensu. Educação é uma 

prática social, profunda e complexa – complexa não porque é difícil de ser 

compreendida, mas porque vazada de muitas possibilidades de ―leituras‖ – marcada 

por uma polissemia de discursos cada vez mais resultantes de uma teia/rede de 

relações mais significativas que às vezes imaginamos.  

 Sobretudo a educação escolar que, em tese, apresenta-se, sempre, num 

espaço/tempo da ação humana, sociocultural e sociointerativa, que trabalha com os 

saberes, que tem por objetivo os garantir aos sujeitos aprendentes. Por quê? Porque 

– aqui, não em tese, mas seguramente – na educação, especialmente a escolar, 

trabalha-se no dorso da própria realidade, seja a revelando, seja a ocultando ou 

dissimulando. Está sempre em pauta uma estreita relação entre necessidade e 

utilidade, interesse e desinteresse, mesmo que nem sempre bem explicitados e, 

                                                           
24

 Sobre Edgar Morin, ver, por exemplo, a obra: Sete saberes necessários à Educação do século XXI, publicado 
pela UNESCO, em 2001 (vide referência). 
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muito menos, resolvidos. E isso vale para a educação formal, não formal e informal, 

escolar e extraescolar. 

 Contudo, podemos suspeitar, a partir da colocação anterior, que pode 

emergir, para o leitor, a seguinte questão: se a Educação é uma prática social que 

trabalha saberes teórico-práticos, como a Medicina, o Direito, as engenharias, e 

essas se postulam como ―ciências‖ (ciência do Direito, da Matemáticas etc.), por que 

a Educação não se insere, também, na categoria de ―ciência‖? Ou existe uma 

Ciência da educação, cujo discurso garante a compreensão de sua natureza, e cuja 

episteme possa ser explicitada?  

 Três caminhos podem ser apontados como alternativas a tal dúvida. A saber: 

o primeiro é o de afirmar, para nossa compreensão aqui, pelo menos 

provisoriamente, que a Ciência por excelência da Educação é a Pedagogia25. Por 

quê? Porque sua atribuição precípua é a de abrigar as questões relacionadas à 

Educação, com ou sem pretensão positivista – de postular uma ―positividade‖ à 

Pedagogia – na tentativa de compreender sua natureza e seus caminhos, ainda que 

dentro do fazer da educação, em suas propostas metodológicas, existam ciências 

que se erigiram com o passar do tempo. Por exemplo, a Didática (Geral) como 

ciência do ensino e suas metodologias ou as Didáticas Especiais, encarregadas de 

fazer o discurso crítico-avaliativo dos métodos específicos: Didática da Matemática, 

da Geografia, da Educação Física etc. 

 O segundo caminho é o da necessidade de ir aos fundamentos que estão fora 

do arco da Pedagogia, mas que regam seu campo numa articulação, por via de 

regra, convergente de discursos: filosóficos, históricos, sociais, da natureza 

(natureza ―natural‖ e natureza humana), entre outros. De tais fundamentos, é a 

                                                           
25

Trouxemos a Pedagogia pela necessidade de recolocá-la (ou recolocar ―as pedagogias‖) no centro do debate 
num tempo em que esta noção goza, a nosso ver, de um ―menosprezo‖ verificado em alguns setores da área 
acadêmica. Contudo, para efeito de nossa investigação e pela necessidade de retomar os contornos conceituais 
da ou das ciências da educação, o trabalho de Dussel trafega num campo de fundamento dessa Ciência por 
excelência da práxis educativa ao colocá-la num campo adjetivo, isto é, ―a pedagógica‖, como parte substancial 
(e substancializadora) de seu programa e método de Filosofia da Libertação na América Latina e Caribe. Assim, 
Dussel, que não é estritamente ―pedagogo‖ – como historicamente fica decretado em figuras clássicas como 
Rousseau, Pestalozi, Herbart, Froebel, Montessori, Makarenko, Dewey e outros – a nosso juízo, 
ressubstancializa o estatuto (epistemológico) da Pedagogia no âmbito de um programa de Libertação. Sem que 
esta perca sua atribuição primeira de Ciência (hermenêutico-crítica) da Educação. 
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Filosofia da Educação, num elo umbilical com a História da Educação que tem 

servido de base, de chão, de plataforma segura a seu próprio discurso, até porque a 

Pedagogia só pode tratar de uma experiência sociointerativa e cultural a partir de 

contextos dados. 

 A Pedagogia, assim, seguindo os caminhos da razão que a interpreta, pauta-

se como a ciência da hermenêutica do fenômeno educacional geral – embora tenha 

sido encarada, equivocadamente, apenas no serviço de compreensão do ato de 

ensinar e seu entorno. Ora, estamos falando no singular, mas reconhecendo nela 

―pedagogias‖ diferenciadas: da autonomia, libertadora, histórico-crítica etc.  

 O terceiro caminho é o de reconhecer que, mesmo numa suposta pretensão 

de ser a Ciência da Educação, por excelência, a Pedagogia (com suas ―pedagogias‖ 

singulares), esbarra em outros discursos a que serve, como leitora do fenômeno 

educacional e com os quais precisa absorver seus conteúdos. Só para ficarmos num 

único exemplo: entender que há uma Neurociência que trata especificamente de um 

objeto de conhecimento que não está dentro da Pedagogia, mas de cuja fonte a 

Pedagogia precisa beber para enriquecer seu entendimento sobre o cada vez mais 

complexo fenômeno, por exemplo, do ensino-aprendizagem. São saberes científicos 

solidificados que ―forram‖ o discurso pedagógico, na sua tentativa de fazer a leitura 

da experiência educacional. Por isso é lícito se tratar de ―Ciências da educação‖, no 

sentido mesmo de ciências auxiliares. Usando uma analogia que nos serve para a 

elucidação de seu objeto multiforme, constante em sua pauta, como problema 

propriamente epistemológico para a Educação e a própria Pedagogia, é como a 

imagem dos satélites em torno de um planeta e este (caso da Pedagogia) 

alimentado pela estrela solar da Ciência: paradigmas dentro de paradigmas. 

 O que fica posto, nesses três caminhos acima descritos? 

 Fica posta uma crise também na tentativa de encontrar uma episteme na 

própria Ciência da Educação (no singular) ou das Ciências da Educação – aí 

emergindo, com força, em nossos dias, a questão do ―que sobra‖ para a Pedagogia. 

E a sensação que fica é a da Pedagogia aparentemente permanecer ―sem objeto‖, 

quando busca outras fontes científicas, com seus objetos próprios, para olhar a 
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Educação e exercer a vigilância sobre seus efeitos (benéficos ou maléficos) nos 

sujeitos sociais.  

 Ora, se apontamos anteriormente para fissuras em edifícios universalizantes 

(Filosofia, Ciência), em relação ao epifenômeno educacional e à Pedagogia, 

estamos no miolo da própria crise do grande edifico de saber hegemônico da 

Modernidade. Uma crise que implica um conflito, haurido de um problema de 

fronteiras e que ainda sugere ter muita água a rolar por debaixo da ponte. Se 

trafegamos sobre ela com nossa necessidade de entendimento desse epifenômeno, 

em nosso tempo, é a crise da ―positividade‖ da ciência (ou das ciências) da 

Educação que se nos escancara a olhos vistos. 

 E controvérsias não param de ser expressas por epistemólogos, educadores, 

ensaístas, comentaristas. O autor português Diogo Maria de Matos Polônio, por 

exemplo, chega até mesmo a enxergar um equívoco no uso do termo no plural em 

detrimento do singular: 

 

A escolha da expressão Ciências da Educação não consiste em 
revestir de uma nova cobertura uma velha prática; não é nem o 
resultado de uma moda, nem a expressão de uma vã pretensão por 
parte dos professores. Trata-se, pelo contrário, de algo mais profundo 
e que corresponde a uma realidade nova. (...) As Ciências da 
Educação aparecem, portanto, como um conjunto de abordagens 
científicas de um real pedagógico. Aparentemente trata-se de um 
progresso; no entanto, esta passagem do singular (Pedagogia) ao 
plural (Ciências da Educação) não deixa de ser equívoca e levanta 
sérias interrogações de base que afectam o seu estatuto 
epistemológico. (p. 3) 

 

 Para o autor acima, é o risco de diluir a especificidade do fenômeno 

educativo, quando toma por empréstimo ―objetos estranhos‖ (a ênfase é nossa) de 

outras ciências com seus respectivos discursos já sedimentados. Enfim, o que 

sugere ser um diálogo de discursos como riqueza também emerge como problema 

de episteme: 

 

A necessidade de cientificação tem levado o interventor pedagógico a 
recorrer a conceitos e a métodos de ciências já constituídas, que 
poderão ter aplicação no campo específico da Educação. A 
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Psicologia, a Psico-sociologia e a Economia têm representado as 
principais ciências de recurso. Ora, quando se analisa o fenómeno 
educativo sob o ângulo de outras ciências já constituídas, são, na 
verdade, os objectos específicos dessas ciências que são detectados. 
Portanto, a especificidade do fenómeno educativo fica totalmente 
diluída, tanto ao nível da prática como ao nível da formulação teórica 
(p. 3). 

 

 Mas as divergências não param por aí. Uma pergunta que não quer calar, 

nessa hora, para apimentar o conteúdo e objetivo de nosso próprio texto é a 

seguinte: qual é o problema de a Pedagogia abrir mão de sua pretensão positivista e 

universalizante e buscar, além dos fundamentos supracitados (com base especial na 

Filosofia da Educação), a interlocução com os discursos científicos específicos para 

fazer a hermenêutica da prática educacional? – pergunta que nos leva de volta à 

candente questão das Licenciaturas e seus respectivos projetos pedagógicos em 

nossa análise. 

 Entendemos que é assim que a construção de uma unidade na diversidade 

das Ciências da Educação (o terceiro caminho posto acima) rega a própria 

Pedagogia, com base em seus fundamentos (Filosofia, Ciências específicas da 

natureza e da sociedade: História, Sociologia, Antropologia, Psicologia, 

Psicopedagogia, Neurociência etc.), e a Pedagogia volta a cumprir o seu papel. É 

difícil não conviver com heranças. A ―positividade‖ da Pedagogia sempre reaparece. 

 De qualquer forma, voltamos a insistir nesse ponto, o conflito aí instalado, o 

de uma (pelo menos) aparente perda de objeto, revolve o próprio problema da 

―positividade‖ das Ciências. Esse problema de fronteiras não parece ter hora para 

terminar, a não ser que entendamos que é justamente daí que a natureza dessa 

Ciência híbrida, poliforme e polissêmica, que é a Pedagogia, consegue expressar 

sua própria riqueza. Mas é no mínimo estranho, como se alguém acumulasse 

riqueza vivendo sempre de empréstimos. O fenômeno educacional precisa ser visto 

como aglutinador das várias disciplinas para compor o objeto ―próprio‖ das Ciências 

da Educação, conforme o ensaísta português: 

 

Assim sendo, podemos falar numa diversidade de Ciências da 
Educação, que vão da Sociologia à Filosofia. Tal diversidade permite 
pôr em dúvida a unidade, a autonomia e a especificidade destas 
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Ciências da Educação. Todas estas disciplinas que, em princípio, não 
passam de uma parte de uma disciplina mais geral (História da 
Educação pressupõe a existência prévia da História, a nível geral) 
têm, no entanto, em comum, um objectivo muito preciso: o estudo das 
situações e dos factos em educação. Por outro lado, um estudo 
completo do fenómeno educativo deve fazer apelo a todas as 
disciplinas susceptíveis de apreender este fenómeno em todas as 
suas dimensões e sob todos os seus aspectos. É, portanto, em 
relação ao seu objecto que as Ciências da Educação vão encontrar o 
seu princípio de reagrupamento numa família de contornos bem 

definidos. (p. 3-4)26 

 

 Não estriamos nós, no limiar de um outro marco, o sócio-histórico e 

existencial por conta de nossa perseguição à grandeza por vezes esquecida de 

nosso protagonista – o povo como sujeito social produtor de cultura (mesmo 

―iletrada‖) e memória resistente? É o que veremos a seguir, para escaparmos de um 

discurso pleno de abstrações sobre os limites dados à própria Pedagogia e às 

atribuições das Licenciaturas. 

 

A – Marco sócio-histórico e existencial 

 

 Antônio Joaquim Severino, numa obra de apoio didático escrito para atender 

ao antigo ―Segundo Grau‖, atual Ensino Médio, mas que muito tem servido às 

licenciaturas ou bacharelados (SEVERINO, 1992) e mesmo às pós-graduações – 

como é o nosso caso – traz, no formato de uma ―pizza‖, algo comum às indicações 

estatísticas, a junção do que chama de ―Três esferas da existência humana‖, no 

mesmo círculo, como se fossem três fatias da referida ―pizza‖, inter-relacionadas. 

                                                           
26

 Esse nosso diálogo com epistemólogo português, em vista de nossa preocupação de ver a Ciência da 
Pedagogia enriquecida por essa ideia norteadora de aglutinação (interdisciplinar) de várias disciplinas 
(auxiliares), transversalizando, em tese, pelo menos, os termas e problemas da prática educacional no olhar que 
lança sobre tais práticas, coloca-nos o problema da formação, de professores, no caso das Licenciaturas, campo 
de nosso olhar nessa tese, sobre as contribuições de Dussel e Freire. A capacidade de aglutinar discursos 
divergentes no diálogo com as ciências auxiliares a ela (Pedagogia), além de quebrar um isolamento, típico da 
mentalidade e prática positivista, põe a nu os projetos das próprias licenciaturas, em dois aspectos: (a) a 
coragem de radicalizar os discursos de práticas pedagógicas na companhia de autores que descem à 
profundidade do terreno dessa práxis, como Dussel e Freire, e (b) a chance de ultrapassar ementas de 
programas apenas para o cumprimento de exigências burocráticas dos cursos, quando não, vazados de 
discursos típicos de modismos. A favor da Pedagogia, portanto, que a pergunta sobre o nível de presença de 
Dussel e Freire (na segunda parte dessa tese) aparece como a questão nodal de nossa pesquisa. 
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São elas (tais fatias): a prática produtiva, a prática social e a prática simbolizadora 

(1992,p.26). É a partir delas que a existência humana vai ganhando o contorno de 

se tornar ―especificamente humana‖ (op. cit. 27). 

 A prática produtiva, do mundo do trabalho, da produção de bens, pela 

intervenção na natureza, modificando-a, preservando-a ou a destruindo, mas 

buscando o acúmulo de bens à sua sobrevivência. Esta nos sugere ser a base 

desde a qual a existência humana se constrói, concretamente, e sem a qual as 

outras não seriam possíveis. Antônio Severino nos esclarece: ―A dimensão básica é 

aquela da prática produtiva. É a esfera das relações de troca que o homem 

estabelece com a natureza, sem que, obviamente, não poderia nem mesmo existir‖ 

(p. 27). 

 A prática social, das relações, marcadas pelo coeficiente de poder, que busca 

na prática produtiva seu fundamento e ao mesmo tempo a enriquece, porque o 

trabalho não se faz apenas na esfera individual, mas estabelecido pelo modo 

gregário de ajuntamento dos animais. E daí resulta em grupos e subgrupos que, 

para o autor, conforme suas atribuições, hierarquizadas, formam o que chamamos 

de sociedade. A expressão que, muitas vezes ouvimos, ―você sabe com quem está 

falando?‖, revela o lado negativo, mas não menos real das relações societárias entre 

os homens.  

 Para Antônio Severino ―Os indivíduos e grupos não apenas são estruturados 

mas também hierarquizados, de tal forma que haverá tanto uma divisão técnica das 

funções como uma divisão política do poder, no sentido de que alguns podem mais 

que outros‖ (op. cit. p. 27).. 

 A prática simbolizadora, que decorre das duas primeiras, acontece no plano 

da subjetividade dos homens, e sua afirmação, quando esses produzem valores 

(ético-morais) e símbolos ou práticas culturais. Mas essa não é a esfera 

propriamente do sujeito social se as duas anteriores não estiveram interligadas, uma 

vez que o mundo da consciência não é um mundo ―puro‖, hipostasiado das próprias 

relações que o homem estabelece com o mundo e nas ações que cria (práxis) ou 

mesmo que apenas reproduz (ideologia, no sentido negativo da palavra). Diz 

Severino: ―Pela prática simbolizadora da consciência, eles criam conceitos e valores 
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mediante os quais representam e avaliam essa realidade social e econômica‖. (p. 

27)27 

 Essas três práticas reunidas nos apontam para quê? 

 Para o fato de que, no que aqui estamos chamando de marco histórico e 

existencial, a construção da existência humana é um dado a ser sempre observado 

e não algo existente a priori, mesmo podendo ser aprioristicamente pensada como 

conceito – uma vez que o que o define é o universal. É o que os filósofos, ateus ou 

teístas, da corrente existencialista afirmam: ―a existência precede [tem prioridade 

sobre] a essência‖28. Ou a tão conhecida frase do filósofo historicista espanhol José 

Ortega y Gasset: ―eu sou eu e minhas circunstâncias‖ (citado de memória).  

 Trazendo para o campo de nossos protagonistas, toda existência humana, 

ainda que negada em sua identidade, vilipendiada em seus valores, desprezada em 

sua condição – no caso do povo, como sujeito coletivo excluído – ou supervalorizada 

em vista do poder que usufrui, produtor de influências, cultura letrada etc. – no caso 

da elite, quando se aproveita  da condição de elite para dominação; portanto, 

quando tem ―atitude elitista‖ como elite.  

 Assim, tal produção da existência se dá num ―jogo situado‖: onde há 

carências, porque há sobras; onde se nota o ―letrado‖, porque há o ―iletrado‖; onde o 

diálogo das diferenças, afirmadora de identidades, não acontece, porque o ser 

sucumbe ao parecer, de ambos os lados nesse jogo – por exemplo: o que é ser 

―bandido pobre‖ e o que é ser ―celebridade‖, no jogo da mídia e da internet em 

                                                           
27

A reprodução dessas duas páginas de uma obra de fins didáticos de Antônio Severino nos serve 
sobremaneira, em nossa tese, pelo seu poder de síntese em relação ao nosso subitem. Na verdade, sem querer 
cair em simplificações, uma página que nos coloca de frente com o núcleo das Ciências Sociais: a primeira 
prática nos traz o campo da Economia; a segunda, o mundo da Sociologia; e a terceira, da Antropologia. Nesse 
ciclo se completa a existência humana, pelo menos em seus postulados iniciais. Nosso sujeito social, o que 

perseguimos aqui mais de perto (povo) ou seu contraponto (elite), não se define sem que essas três esferas 
estejam contempladas.   

 

28
Uma das principais defesas do Existencialismo é o conhecido manifesto de Sartre, O Existencialismo é um 

Humanismo. Trata-se do título de uma conferência proferida pelo filósofo em Paris, em outubro de 1945 
(imediatamente ao pós-guerra, com o objetivo de ―defender o Existencialismo das críticas que lhe estavam sendo 
dirigidas‖ nas palavras do próprio Sartre), tornando-se, este texto, um clássico, por se transformar num libelo a 
favor da escola existencialista, que viria a ter uma presença definitiva na crise moral e cultural dos anos 60, de 
uma Europa (e toda uma civilização ocidental) em reconstrução. (vide referência). 
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nossos dias? – e assim por diante. E os sujeitos sociais, imersos nesse jogo, nessa 

dialética, às vezes perversa, só pode ser o sujeito social produtor de práticas. O 

sujeito produtor de práticas – as três que lembramos com o autor supracitado – é, 

também ele, o produtor da memória resistente; a memória resistente, uma forma 

estratégica de afirmação de uma existência real, mas por vezes negada. 

 Ocorre que o paradigma moderno, mesmo sendo o da era da busca de 

democratização das relações societárias e de poder, não foi o paradigma do diálogo 

com as diferenças, mas, sobretudo, da afirmação da distância entre as formas 

dicotômicas de afirmação de pensamento, ação, conhecimento, linguagens, 

símbolos, imaginários, instituições sociais, e assim por diante. Ora, se as instituições 

sociais foram criadas à imagem e semelhança do paradigma moderno (de sua 

Filosofia, de sua Ciência, de sua Arte Letrada etc.), a escola não podia ser diferente 

na sua dualidade: escola ―culta‖ para ricos e escola ―técnica‖ (do mundo do trabalho 

―degradante‖) para pobres, quando estes tinham acesso a ela – salvo exceções, 

naturais de regras. Possibilidade de ―encarnação‖ real da existência de sujeitos em 

suas diferenças, por ela mesma negada por conta da dicotomia acima referida, a 

escola se posta como uma ―síntese‖ do que a sociedade (em seu paradigma 

moderno) é o locus da conjunção e/ou afirmação dessas três práticas. A fruição 

dialética dessas práticas, na afirmação/negação dos sujeitos sociais, é o ponto 

nevrálgico do problema de uma Ciência da Educação, das pedagogias em pauta, da 

formação em jogo. Assim sendo, no interior das instituições sociais, ênfase na 

escola, as fronteiras entre as modalidades de educação se colocam, reclamando por 

uma solução, lá onde a educação formal foi afirmada e negada a tais sujeitos. 

Parece que voltamos à nervura de nossa questão, posta repetidas vezes, páginas 

anteriores: dialética dos contrários ou justaposição? Que Filosofia da Educação dá 

conta dessa pergunta, se ela, a Filosofia, precisa conhecer por dentro a 

profundidade dessas práticas nas instituições? É o nosso próximo subitem.  

 

B – Marco institucional 
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 Fizemos, nos subitens anteriores, uma viagem ampla, nos discursos sobre 

abrangências temáticas (item 2.1), que transitou entre Ciência, Ciência (e ciências) 

da Educação, Filosofias, fraturas, questão de fronteiras e buscamos (item 2.2) as 

estratégias dos sujeitos, em seu próprio reconhecimento ou do reconhecimento do 

lugar social em que se encontram para produzirem suas próprias existências, 

afirmadas e/ou negadas.  Agora nos voltaremos ao espaço onde se situam e onde a 

formação escolar é negada (ao analfabeto) ou oferecida em projetos alternativos, 

uns mal, outros bem sucedidos. 

 Para tanto, não podemos (sequer queremos) perder de vista que 

investigamos o alcance da presença de Dussel e Freire, dois expoentes de uma 

Filosofia da Educação no contexto da América Latina, que tematizam, cada qual a 

seu modo, a libertação. Não podemos (sequer queremos) perder de vista que temos 

no analfabeto a figura de um sujeito social de profundas carências, de existência 

negada pelo Centro, ou por uma Totalidade a ser questionada mais adiante por 

Dussel, e este, o analfabeto, entra em nossa investigação como ilustrativo dessa 

negação, por conta de ser um ser social, um sujeito, ―danificado‖ – se é que haja 

alguém que possa afirmar o analfabetismo como um ―bem social‖, em plena era (a 

Modernidade) tida como a da proposta de emancipação das classes sociais e seus 

sujeitos. E essa danificação social do sujeito, no caso o analfabeto, acontece, ainda, 

por conta também de fronteiras não resolvidas entre modos ou modalidades de 

oferta da Educação, dento das instituições sociais; a escola em primeiro lugar – 

seguida de ONGs, associações sociais de toda ordem, igrejas, sindicatos etc. – e a 

universidade que, em suas licenciaturas, em tese precisa garantir uma formação 

para uma práxis pedagógica, ela mesma, também em tese, como construtora da 

memória resistente, a partir desse campo – quando uma prática ―cresce em sentido 

humano, humanista e libertador como práxis. Vamos repassar, agora, algumas 

fronteiras de um caudal de práticas educacionais, também apenas em tese inter-

relacionadas, porque nem sempre convergentes em seus objetivos e finalidades. 

 

2.2 O campo conceitual e as instituições educacionais: de volta às fronteiras 

(epistemológicas e práxicas) entre educação formal, não formal e informal 

frente à crise do paradigma moderno 
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 Até aqui, ficou patente que nos preocupamos em trazer o nosso tema para 

dentro do paradigma moderno – ou dos paradigmas científicos modernos em suas 

―fases‖, conforme Mourão nos lembrou –, revolvendo conceitos como a da própria 

Ciência (moderna), Ciência e/ou Ciências da Educação. 

 Se trouxemos a questão da escola que serviu a tal paradigma, com evidentes 

problemas de fronteiras ou, mesmo, de rupturas, defrontamo-nos com um novo 

fenômeno que cresce em nosso dias: o crescimento da educação não formal e sua 

exigência de interpretações, com ou sem conflitos de fronteiras. Ela acontece, cada 

vez mais fora da escola, mesmo em seu entorno, por exemplo, no aprendizado de 

uma infinidade de ofícios que passam de pais para filhos ou em atividades 

comunitárias de fins de semana, fora de aulas ―normais‖ – leia-se: da lista de 

disciplinas curriculares, grades, sistema de notas etc. 

 Uma profusão de noções ainda reina num caudal de palavras em torno desse 

neologismo, ainda carente de uma varredura conceitual, típico dos fenômenos 

histórico-culturais à espera de interpretação. O que está em pauta é a necessidade 

natural de um consenso, pelo menos aproximado, para a(s) Pedagogia(s). As 

noções são multiformes: educação formal, escolar, institucional, oficial, não formal, 

extraescolar, informal, sistemática, assistemática, entre outras. Aqui também o 

problema de fronteiras não é tão cristalino, e precisamos ter o cuidado de não 

recairmos em simplificações.  

 Façamos uma pequena digressão dessas noções, pelo menos em função do 

binômio que colocamos no título: educação formal e não formal29. 

 Em primeiro lugar, do ponto de vista semântico, da palavra ―em estado de 

dicionário‖ (expressão do poeta Carlos Drummond, citado de memória), em geral os 

dicionaristas a reduzem a educação formal ao ensino curricular da escola – ou da 

                                                           
29

 Nesse naipe de modalidades, vamos centrar nossa atenção apenas na dialética formal e não formal. Mesmo 
a modalidade de educação tida como informal, nós a subscreveremos como não formal, dado esse contraponto 
aqui posto. O que interessa, mais uma vez, é a interpretação de seu lugar social e do serviço (ou desserviço) que 
presta aos sujeitos sociais que delas necessitam. 
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universidade. Até aí, tudo bem, mas permanece o desentendimento em torno de 

seus correlatos. 

 Os autores Jorge Luis Sacramento de Almeida e Luiz César Magalhães, da 

Universidade Federal da Bahia, num artigo resultante de pesquisa realizada nos 

terreiros de candomblé, a respeito do tema, apresentam uma nota elucidativa 

dessas noções nos dicionários, em Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Antônio 

Houaiss: 

Para Ferreira, ―formal é relativo à forma. Que não é espontâneo; que 
se atém às fórmulas estabelecidas; convencional‖ (FERREIRA, 1986, 
p. 800). E informal significa, ainda segundo o mesmo autor, 
―destituído de formalidade‖ (op. cit., 1986, p. 944). Para Antônio 
Houaiss ensino formal significa: feito em estabelecimento de ensino, 
cumprindo a sequência e os programas escolares acadêmicos 
(HOUAISS, 2001, p. 1373). E informal quer dizer: não-formal; que se 
caracteriza pela falta de formalidade (op. cit. p. 1615 apud 
MAGALHÃES e SACRAMENTO, p. 2).  

 

 Pelo que se nota, a noção de não formal e informal se confundem quando 

relacionadas ao confronto com a educação escolar ou institucionalizada. 

 Mas o que dizer, do ponto de vista da legislação, quando essa educação 

formal não se dá na escola – a do sistema e estrutura educacional? Por exemplo, na 

formação que se dá em autoescolas (hoje transformadas em ―escolas de formação 

de condutores‖)? Elas implicam em um currículo até que ponto? E até que ponto 

essa formação responde, de fato, às exigências de uma ―educação como bem do 

cidadão‖? Aprender a dirigir, só do ponto de vista da máquina (automóvel, caminhão, 

moto etc.) e da legislação, ―educa‖ o motorista?    

 Os autores supramencionados, questionando a oficialidade da educação 

escolar, também lembram a obra do antropólogo Roberto DaMatta, ao fazer uso do 

binômio ―educação real–educação ―irreal‖, e vão direto aos limites da própria escola 

(a do sistema educacional), garantidora, por excelência da educação formal, 

curricular. 

Outra possibilidade de apresentar estas distinções seria através das 
categorias mais gerais de educação ―oficial‖ e ―real‖. Nos livros O que 
faz o brasil, Brasil? (1984) e Carnavais, malandros e heróis (1997) o 
antropólogo Roberto DaMatta utiliza os termos ―oficial‖ e ‖real‖ para 
descrever o enorme distanciamento entre a realidade das ruas, das 
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casas, dos saberes populares, enfim, do cotidiano das pessoas, e a 
realidade das instituições, das leis, dos dados oficiais. (op. cit. p. 3) 

 

 Tal lembrança nos remete tanto aos ofícios que passam de pais para filhos – 

e os autores se referem aos aprendizados de observação, da criança, desde cedo, 

até sua incorporação no campo do aprendizado da música. Lançam mão da noção 

de Vigotski de ―Zona de Desenvolvimento Proximal‖ (ZDP) na pesquisa que realizam 

e lançam mais luzes sobre a necessidade de compreensão de um processo de 

ensino-aprendizagem que nem sempre a formalidade da escola garante, haja vista o 

pequeno número de professores formados em músicas atuando nessa área, nas 

próprias escolas. O mesmo podemos dizer do estudo de línguas estrangeiras, 

cursos de curta duração, cursos e atividades que envolvem a comunidade, 

aprendizados no campo da cultura de raízes, como culinárias e tantos outros, que 

envolvem setores extraescolares, como ONGs, estas cada vez mais presentes como 

coadjuvantes das escolas. 

 Os exemplos acima envolvem outra questão: a da educação quando é não 

formal, mas institucionalizada e organizada. Isso significa afirmar que, para ser não 

formal, portanto aceita em seus objetivos, metodologias e estratégias, não precisa 

ser algo instituído ao arrepio da lei. Vale dizer: legalizadas, mas fora do contexto 

organizacional da escola. Isso põe de cara o problema da institucionalidade da 

educação escolar, a reclamar, cada vez mais, uma flexibilidade em sua própria 

organização curricular, como equipamento social encarregada de oferecer esse ou 

aquele aprendizado.  

 Ainda com o inestimável apoio dos dois autores acima, estes lembram o 

pedagogo José Carlos Libâneo, na tentativa de continuar clareando as fronteiras 

entre o formal, não formal e informal, um pesquisador de ponta no campo da 

Educação escolar e das Didáticas: 

 

A educação formal compreenderia instâncias de formação, 
escolares ou não, onde há objetivos educativos explícitos (...). 
A educação não formal seria a realizada em instituições 
educativas fora dos marcos institucionais, mas com certo grau 
de sistematização e estruturação. A educação informal 
corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo 
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ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das 
relações com os indivíduos. (Libâneo, 1999, p. 23 apud 
MAGALHÃES e SACRAMENTO, p. 3) 

 

 Mas é a autora Maria da Glória Gohn (2005; 2006) que, a nosso ver, traz o 

conceito de educação não formal para um campo de especificidade social, para 

além das questões de fronteira apenas organizativa, sistemática ou jurídica. Vale 

dizer, em artigo da revista Ensaio: ―Educação não-formal, participação da sociedade 

civil e estruturas, colegiadas nas escolas‖, ao traçar um paralelo com a educação 

formal, confere a ela um conteúdo de ―cidadania participativa‖ e de ―cotidianidade‖ e 

―praticidade‖ – mais nos termos de uma práxis do que de um mero pragmatismo de 

programas educacionais –, portanto, que preenche em muito as lacunas deixadas 

pela educação formal, malgrado sua importância. 

 

Quando tratamos da educação não-formal, a comparação com a 
educação formal é quase que automática. O termo não-formal 
também é usado por alguns investigadores como sinônimo de 
informal. Consideramos que é necessário distinguir e demarcar as 
diferenças entre estes conceitos. (GOHN, 2006, p. 28) 

 

 E segue, demarcando seus campos de atuação: 

 

A princípio podemos demarcar seus campos de desenvolvimento: a 
educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, 
clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de 
pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-formal é 
aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e 
ações coletivos cotidianas. (p. 28) 

 

2.3 O campo social: fronteiras entre educação formal e não formal frente à 

crise do modelo escolar da Modernidade 
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 O problema de fronteiras entre a educação formal e não formal esbarra em 

outra questão nem sempre lembrada, mas presente, de uma forma ou de outra, 

mesmo quando ocultada, nas tentativas de reinventar práticas educacionais: a 

questão social dos espaços educacionais em experiências conhecidas como 

―educação popular‖.   

 Numa leitura de primeira hora, podem emergir, no leitor, algumas indagações: 

a educação não formal fica relegada às experiências populares de educação? Ou 

colocando de outro modo: pelo fato de os países que não conseguiram acumular 

capital social e, portanto, não alcançar ―qualidade‖ para a educação escolar, a 

educação popular vem suprir tal lacuna? 

 Não é fácil responder, quando buscamos compreender essa relação formal e 

não formal no âmbito da crise do paradigma moderno, portanto, por extensão, na 

crise de um modelo de escola que também os países ricos (ou matrizes do 

capitalismo) reproduziram. É claro que o Brasil jamais teve uma escola do nível da 

Suécia, da Dinamarca e, em todo momento, tais ―qualidades‖ de escola, pelo ensino 

que oferecem, são cobradas em forma de cifras nas avaliações de siglas do tipo: 

PISA, IDHs etc. 

 Pensar nesses termos implica, no mínimo, do ponto de vista estrutural do 

capitalismo hegemônico, pensar a escola moderna – a que temos e a que os países 

ricos têm – como reprodutora de seu próprio entorno e das políticas que lhe dizem 

respeito. Internamente isso implica, como já lembrado em páginas anteriores, recair 

no velho dualismo que põe a escola dos ricos, estes formados para comandar a 

sociedade, num patamar, e a dos pobres, noutro, onde a escola pública, 

―danificada‖, torna-se a expressão mais candente30.   

 Uma reflexão sobre a educação popular, evidentemente, implica resistências 

sociais, seja do ponto de vista da constituição de um núcleo de ―saber negado‖ às 

classes subalternas, seja de reparação do que as políticas não oferecem nem 

mesmo ao mínimo do modelo, por conta, evidentemente, do esgarçamento das 

                                                           
30

 É o que o estudioso da relação escola e trabalho, Gaudêncio Frigotto, chamou de: ―A produtividade da escola 
improdutiva‖ – título de uma de suas obras críticas das políticas públicas de educação. (Vide referência) 
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condições dessas classes sociais, carentes de outras políticas. Ora, um olhar ―em 

rede‖ supõe uma articulação ―interdisciplinar‖ das próprias políticas que se fazem 

necessárias: onde não há escola pública de qualidade, em geral não há saúde de 

qualidade, transporte de qualidade, moradia de qualidade, disponibilidade dos bens 

culturais, condições para os pais trabalharem, escola integral etc.  

 Cumpre ressaltar que, quando falamos em Educação Popular, não o fazemos 

sem mencionar, necessariamente, o Campo Popular em que ela acontece. E ela 

acontece, por via de regra, na resistência e na própria invenção, possível, da 

educação que as classes subalternas – no dizer de Florestan Fernandes, ―os de 

baixo‖ (citado de memória) – necessitam, nos limites conhecidos. E tais 

experiências, quando acontecem sob a forma de ―resistência‖, em que setores 

sociais organizados (ONGs, CEBs, sindicatos, associações etc.) acabam assumindo 

projetos alternativos de oferta de educação no interior de seus movimentos. Por 

mais ―ideológicas‖ que possam ser acusadas tais experiências, há de convir que tais 

investidas na construção de alternativas de educação não formal, ou até mesmo 

formal, dentro do Campo Popular criam o que não é propiciado ou recria o que não é 

contemplado no modelo de escola, de cuja herança ―dualista‖ aqui lembramos. 

 Fica registrado, portanto, que, quando falamos em educação, sobretudo a 

não formal, o Campo Popular de suas respectivas experiências ou práxis 

pedagógicas surge como um terreno fértil. E cada vez mais nesse conjunto de 

experiências, a despeito do próprio poder público, de suas ausências ou do teor de 

engessamento do modelo de educação formal, tais investidas resistentes são 

reconhecidas, e mesmo assumidas, pelo próprio poder público, a partir de uma 

ressignificação e refundamentação do que pode e deve ser transformado, no 

programa da própria luta popular, com seus avanços e malgrado seus impasses, em 

sua finalidade precípua de transformação social. Exemplo mais candente disso é a 

experiência pedagógica do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – tão 

―demonizado‖ pela mídia, sobretudo a televisiva – com propostas pedagógicas 

alternativas e de profundo mergulho na real utilidade social da educação que 

oferecem, a partir de uma ―leitura de mundo‖ (FREIRE, 1989, p. 2005) já tão 

marcada pela carência. 
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 Essa entrada em cena de frentes sociais resistentes são o indicativo de uma 

inusitada, nova e rica mescla de experiências, que tendem a fundir o binômio em 

foco e tornar ainda mais ―complexa‖, vale dizer, rica em dados, a compreensão das 

fronteiras entre educação formal e não formal. 

 A autora Conceição Paludo, em artigo intitulado ―Educação popular: 

dialogando com redes latino-americanas (2000 – 2003)‖, partindo de três indagações 

do CEAAL e da leitura de documentos e buscando a refundamentação da Educação 

Popular no Campo Popular como alternativa ao vanguardismo, ao doutrinarismo, em 

relatos de experiências como alternativa ao que há de hegemônico na oferta da 

educação para e não necessariamente com o Campo Popular, algo, segundo ela, 

ainda em processo de gestação, afirma: 

 

E a articulação das diversas organizações do povo político, com seus 
aliados, como parte das ONGs, parte das Igrejas, partidos, 
personalidades, intelectuais comprometidos que formam o Campo 
Popular, que, apesar das contradições e matizes, é plural e tem como 
referencial a transformação das sociedades (p. 49). 

 

E completa: 

Um elemento que aparece nas leituras e que complexifica a definição 
do popular é decorrente da ressignificação/refundamentação do que 
deve ser transformado. O qual, além da esfera da economia, cuja 
primazia remete à divisão de classes social, abarca as relações de 
gênero, éticas, étnicas/raciais, geracionais, entre outras, que são 
transversais às classes, visto que, por exemplo, as discriminações de 
gênero dizem respeito às relações entre todos os homens e mulheres. 
(p.49). 

 

 Como se vê, no campo popular, com suas pedagogias resistentes, a 

Educação popular, formal ou não formal, contribui de forma decisiva não só para a 

compreensão desse binômio que aqui perseguimos, como, principalmente a partir 

dessa ressignificação da experiência de educação escolar, aponta para um futuro 

ultrapassamento de seu antigo modelo, quiçá pela quebra da dualidade que não 

desejamos. Futuro que, de certa forma, já é presente nessa fruição dialética em que 

saltos qualitativos do confronto tese-antítese esperam por uma solução, uma 
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síntese. Contudo, como se vê, nos movimentos resistentes às mudanças, ainda 

estamos longe de um consenso sobre noções que, como lembramos, o tempo se 

encarrega de amadurecer31. 

 Retomando os estudos de Maria da Glória, de uma Sociologia da Educação e 

a autora citada acima, não há como pensar a educação não formal fora do que aqui 

designamos de Campo Popular da Educação, não só quando as políticas públicas, 

por várias razões, não dão conta de assegurar direitos à educação – muitas vezes 

partindo para programas puramente compensatórios –, mesmo quando apontam 

para um desejado sentido de complementaridade entre a educação formal e a não 

formal.  

 

A educação não-formal designa um processo com várias dimensões, 
tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos 
enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por 
meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de 
potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, 
voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a 
aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem 
uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se 
passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, 
em especial a eletrônica etc. (GOHN, op. cit. p. 28) 

  

                                                           
31

 A autora, ao referir-se a relatos de experiência nos países latino-americanos no Campo Popular, mesmo 
sofrendo ainda resistências – diferentemente do uso que aqui fazemos dessa palavra, fala em resistência no 
sentido de oposições aos projetos –, aponta alguns eixos. A saber: (a) ressignificação/refundamentação da 
Educação Popular, do horizonte utópico e de um projeto que se coloque, nesse momento histórico, como 
alternativa ao hegemônico (...); (b) na revalorização da educação do povo, em que a Educação popular parece 
estar sendo retomada com grande intensidade; (c) na refundação do papel do Estado, e sua democratização, 
com ênfase na participação popular, na democratização das políticas e dos espaços públicos e na ampliação 
concomitante a outras políticas: saúde, educação, teto, trabalho e terra, entre outras; (d) na construção cotidiana 
de alternativas de desenvolvimento sustentável, comunitário, local e regional em ―outro projeto‖ de 
desenvolvimento, de enraizamento e da produção de novas alternativas tecnológicas, são nova concepção de 
ciência e conhecimento. (vide referência a 7 pontos, na referência à experiência ―Desenvolvimento rural: um 
enfoque geracional‖, apresentada por Rigoberto Concepción e Milton Martínez, na Revista Internacional Fé y 
Alegria, 2002, citado sem indicação de página à nota 10 do texto); finalmente, embora, segundo a autora, não 
relatada em experiências, mas expressa em alguns textos, a atenção voltada a uma mobilização mundial como 
alternativa de um outro projeto global para a humanidade, cuja expressão mais patente é a realização dos 
Fóruns Sociais Mundiais. (citação aqui feita com algumas modificações ao texto de Conceição Paludo para efeito 
de nota de rodapé). 
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 Visando explicitar com maior profundidade a natureza e sentido da educação 

não formal, Maria da Glória propõe uma série de questões inerentes à natureza 

diferenciada dessa modalidade, de modo a dar conta de entender sua própria 

profundidade. Assim, questões, tais como a identidade do educador e do educando, 

o lócus propriamente territorial dessa modalidade, os métodos em jogo, as 

situações, contextos, objetivos e finalidades, atributos próprios e resultados 

esperados e alcançados, são questões inerentes à compreensão por dentro da 

educação não formal (op. cit. p. 28-30), o que dá o indicativo de uma frente nova em 

busca de consolidação de seus próprios caminhos 

 

 

 

2.4 Para onde precisamos/devemos caminhar? 

 

 De volta à questão do paradigma, agora unindo o formal e o não formal, 

preferencialmente dentro do aqui chamado, por Conceição Paludo, de Campo 

Popular da Educação, até mesmo absorvendo as experiências resistentes e/ou 

pioneiras de todos os lados, há outro salto de qualidade, que requer um 

amadurecimento. Trata-se da superação de heranças dentro do processo 

educacional formal, numa extensa pauta de problemas ainda de pé. 

 Se entendemos que o que se fragmentou na Ciência Moderna apareceu 

também fragmentado no ensino escolar ou na produção de conhecimento na 

universidade, está em pauta, sobretudo, a necessidade premente de superar a 

absurda fragmentação do conhecimento produzido – às vezes apenas transmitido –, 

somente possível campo de um diálogo inter e transdisciplinar, sem o qual as 

fronteiras dentre o formal e o não formal não se resolvem. 

 Mas não se trata de um apelo tão simples. Diz respeito às mudanças internas 

da escola – e em processos de educação fora dela – e, paralelamente, à 

necessidade de superação de fronteiras postas (ou ―impostas‖) pela própria escola 

(e universidade), quando estas se tornaram o escoadouro de metodologias de 
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ensino-aprendizagem (e pesquisa) à luz do paradigma de Ciência Moderna. 

Novamente sentimos ecoar uma voz que nos chama para entender os projetos das 

Licenciaturas. 

 A busca do ―paradigma perdido‖ de Morin está na base dessa recostura, pela 

escola, do que a Ciência fragmentou e dividiu e a escola reproduziu ou ainda o faz. 

E, no centro dessa empreitada, o elo educação formal e não formal. Mais do que 

simples ajustes técnicos, espaciais, jurídicos, está em jogo uma dimensão dialógica 

desse encontro, estratégico para a superação do paradigma em foco32. 

 No Brasil, num momento de consolidação das reflexões pedagógicas, típico 

do aprendizado histórico a ser acumulado, a interdisciplinaridade e seus correlatos, 

transdisciplinaridade, temas transversais etc., foram a tentativa de uma 

interdisciplinaridade formal, correndo o risco de tornar-se ―moda‖, não fossem os 

GTs (Grupos de Trabalho) que se constituíram e se consolidaram em sucessivos 

encontros de discussões sobre pesquisa em Educação. Trabalhos como os de Irani 

C. Fazenda, Selma Garrido Pimenta, do filósofo da Educação Antônio J., Severino, 

Maria Cândida de Morais, uma autora afinada com a revolução comunicacional de 

nosso tempo e dedicada à interpretação do que está sendo chamado de ―paradigma 

emergente‖ da Educação, entre outros, contribuem para a compreensão de uma 

nova experiência de diálogo entre os saberes escolares. Malgrado os resultados de 

uma escola pública, ainda reclamados por diversos setores sociais, tudo indica que 

estamos no caminho certo de uma reinvenção de nossa escola33. 

                                                           
32

  Quando tratamos de Ciências auxiliares à educação, com as quais a Pedagogia passaria a dialogar, é nesse 
sentido que o trabalho do epistemólogo suíço Jean Piaget traz para o campo da educação escolar importantes 
contribuições no campo da Epistemologia Genética – ênfase na arquitetura mental do aprendizado infantil.  Daí, 
um contexto que induz os pensadores a rever a episteme de vários campos científicos, no marco da revisão, 
entre nós, de Hilton Japiassu, seguindo essa trilha da reconstrução do paradigma epistemológico da Psicologia, 
foi pioneira, já na segunda metade do século findo, bem como trabalho, na época, de Álvaro Vieira Pinto, entre 
outros. Resultado: mais cedo ou mais tarde a interdisciplinaridade passaria a compor um núcleo de preocupação 
temática no pensamento educacional brasileiro, no marco de experiências latentes de implosão de fronteiras na 
própria práxis educacional, com ênfase nas experiências de ensino, num primeiro momento, influência positivista 
das ciências da natureza sobre as ciências humanas. 

 

33
A contribuição desses e outros educadores chega aos degraus dos documentos oficiais. Para citarmos apenas 

dois momentos, em 1997, o MEC lança os Parâmetros curriculares da Educação Básica, em que se lança numa 
cruzada de apoio à nova formação de professores visando à ―internalização‖ teórico-prática de tais parâmetros. 
Mais recentemente, em 2010, a Conferência Nacional de Educação (CONAE), em seu documento final, 
preparatório para o atual plano decenal, 2011-2020, recém aprovado no Congresso Nacional para 2022, ano do 
bicentenário da Independência do País, com 20 metas a ser atingidas. O CONAE, com seus seis eixos temáticos 
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 Mas a experiência interdisciplinar basta para solucionar a crise do 

paradigma? O que dizer da escola, espaço-síntese de garantia da aprendizagem 

significativa, aos cidadãos, pelo menos em tese, quando ela ainda se coloca longe 

do ideal? 

 

2.4.1 A escola no centro do problema: a necessidade de unir o que está separado – 

para uma “reinvenção” do equipamento social da escola, pública ou privada. 

 

 Ainda, segundo Maria da Glória Gohn, nem tudo está resolvido, como se nos 

bastasse pôr mais lenha no fogo da modalidade de educação não formal – e apesar 

do reconhecimento de um ―horizonte utópico‖, mostrado por Conceição Paludo (op. 

cit. p. 50). Essa modalidade de educação também apresenta seus limites. Ao 

apresentar o que falta à educação não formal, o elenco de limitações, ainda 

observados, não é pouco: 

 

Formação específica a educadores a partir da definição de seu papel 
e as atividades a realizar; Definição mais clara de funções e objetivos 
da educação não formal; Sistematização das metodologias utilizadas 
no trabalho cotidiano; Construção de metodologias que possibilitem o 
acompanhamento do trabalho que vem sendo realizado; Construção 
de instrumentos metodológicos de avaliação e análise do trabalho 
realizado; Construção de metodologias que possibilitem o 
acompanhamento do trabalho de egressos que participaram de 
programas de educação não formal; Criação de metodologias e 
indicadores para estudo e análise de trabalhos da Educação não 
formal em campos não sistematizados. Aprendizado gerado por atos 
de vontade do receptor tais como a aprendizagem via Internet, para 
aprender música, tocar um instrumento etc.; Mapeamento das formas 
de educação não formal na auto-aprendizagem dos cidadãos 
(principalmente jovens). (GOHN, op. cit. p. 31) 

 

 O que, a nosso juízo, fica de pé nessa constatação? 

                                                                                                                                                                                     
atenta, a todo momento, a um plano articulado de educação, avançando na articulação dos sistemas de 
educação no País. Abstraído de eventuais críticas a tais documentos, seus alcances, suas possibilidades, há de 
reconhecer um avanço sem precedentes. De práticas interdisciplinares nas escolas e demais instituições de 
educação, formal ou não formal, avança-se para uma articulação interdisciplinar entre sistemas como expressão 
mesma de uma política de Estado. 
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 Primeiro, em momento algum quisemos sobrepor uma modalidade de 

educação acima da outra em nível de importância. Segundo, longe de admitir a 

educação não formal ser um ―apêndice‖ às lacunas da educação formal, 

notadamente quando tratamos de seu engessamento curricular – como a questão da 

flexibilidade, das experiências interdisciplinares etc. É a questão de uma 

complementaridade ―por dentro‖ (não só formal) que fica evidente num encontro de 

objetivos, finalidades e metodologias de práticas pedagógicas diferenciadas. 

 Ora, a constatação acima sobre as lacunas ainda evidentes na educação não 

formal nos leva a perceber que essa modalidade de educação se define como um 

processo em construção. Mas tal construção implica, cada vez mais, um diálogo das 

partes muito mais que num confronto de diferenças. Portanto, voltamos a pleitear o 

reconhecimento de nosso protagonista – o analfabeto ou ―iletrado‖ resistente – como 

sujeito dessa modalidade, já que não pôde ser sujeito da outra: a educação escolar 

negada. E esse sujeito, olhando do lado do povo, é aquele que reconhecemos como 

se envolvido nas três práticas, que Antônio Severino (1992, 26-27) nos indicou, 

numa correlação entre elas. Portanto, não entra na educação não formal ―apagado‖, 

como se não fosse um sujeito de seu próprio contexto. 

 E a autora nos auxilia, mais uma vez, sobretudo quando mexe com o coração 

do poder da escola: os conselhos, por exemplo. 

 

Observa-se que inúmeras inovações no campo democrático advêm 
das práticas geradas pela sociedade civil que alteram a relação 
estado-sociedade ao longo do tempo e constroem novas formas 
políticas de agir, especialmente na esfera pública não estatal. De fato, 
são inúmeras as novas práticas sociais expressas em novos formatos 
institucionais da participação, tais como os conselhos, os fóruns, as 
assembléias populares e as parcerias. Em todas elas a educação 
não-formal está presente, como processo de aprendizagem de 
saberes aos e entre seus participantes. (GOHN, op. cit. p. 33) 

 

 Quanto, especificamente, aos conselhos, afirma: ―Nos conselhos se 

entrecruzam necessidades advindas da prática da educação formal/escolar, com a 

educação não-formal, principalmente no que se refere a participação dos pais e 

outros membros da comunidade educativa nas suas reuniões.‖ (p. 33) 
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 Ocorre que essa constatação da existência de órgãos colegiados na escola, 

como ―sangue novo da participação‖ da sociedade em seu interior, não resolve como 

panaceia, ou seja, o de pensar que tudo está resolvido porque novos sujeitos nela 

intervêm. Por quê? 

 Porque simplesmente não basta uma ―reengenharia‖ formal da participação 

na escola para que problemas advindos do exercício do poder estejam resolvidos. 

Gestores, por inexperiência do exercício ou por uma estratégia de dissimulação 

desse próprio exercício, ainda tendem a refletir, aqui e acolá, a herança de velhas 

práticas autoritárias. Por exemplo, quando dissimulam o convite à participação na 

vida escolar, sabedores que são da própria dificuldade de uma presença mais direta 

da comunidade, tendo em vista impasses como a própria dificuldade prática, a falta 

de hábito de participação, o receio em ―falar demais‖, a desinformação, a dificuldade 

em entender mais profundamente as pautas realmente significativas das questões 

cotidianas da escola, despendendo energias em assuntos secundários como se 

fossem relevantes etc., são fatores que ―esfriam‖ uma participação mais efetiva. O 

resultado é que, muitas vezes, os gestores acabam fazendo o jogo da influência aos 

mais próximos em prol de uma participação ―negociada‖. 

 

Observa-se que o processo brasileiro de descentralização da 
educação não descentralizou, de fato, o poder no interior das escolas. 
Usualmente, esse poder continua nas mãos da diretora ou gestora, 
que o monopoliza, faz a pauta das reuniões dos conselhos e 
colegiados escolares, não a divulga com antecedência etc. A 
comunidade externa e os pais não dispõem de tempo e, muitas vezes, 
nem avaliam a relevância de participar ou de estarem presentes nas 
reuniões (p. 33). 

 

 Do que fora constatado acima, nota-se que, pelo olhar dos novos sujeitos da 

educação, uma cultura da participação da comunidade na vida escolar ainda está 

em aberto como o inarredável apelo para impulsionar a ―travessia‖ (da escola) a que 

aludimos anteriormente.  Constatamos, portanto, a esse respeito que uma 

formação da comunidade para a participação na nova escola como espaço propício 

à democratização, pela descentralização administrativa e/ou gestora, ainda 

permanece como um grande impasse histórico. A entrada em cena da modalidade 
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da educação não formal, aos pares com a educação formal, que ou quando a escola 

propicia com certeza será um elemento impulsionador, sem precedentes, dessa 

nova cultura. Razão disso é o fato de que a pauta dessa modalidade de educação, 

seus conteúdos e metodologias dizem respeito diretamente ao que os sujeitos 

sociais da comunidade escolar mais necessitam como massa de conhecimento 

estratégico à construção de suas existências, pessoais e sociais. 

 Assim, a entrada gradativa da pauta cada vez mais cotidiana da modalidade 

da educação não formal, nem contra, nem muito menos acima da educação formal – 

ambas necessárias em suas naturezas, finalidades e metodologias – põe em pauta, 

para valer, a entrada em cena, resistente, da comunidade escolar como um sujeito 

coletivo. Sujeito em si mesmo doador de sentido de uma práxis pedagógica 

diferenciada, tendendo a unir o que antes vinha separado em muitos campos da 

ação escolar: gestão, reconhecimento dos sujeitos, conhecimento produzido, 

metodologias, teoria e prática, conhecimento e interesse, aprendizagens e 

significados, ressignificação das atribuições e dos contornos epistemológicos da 

própria Pedagogia (ou das pedagogias), entre outros. 

 Ocorre que o que está posto como utopia não o está necessariamente como 

consolidação. No transcurso da História (humana, das instituições, das políticas 

etc.), nós não dormimos de um jeito numa segunda-feira e acordamos de outro 

numa terça. Se perguntarmos sobre a escola que pensa ou apenas recebe os 

projetos de educação não formal, questões de poder ainda tensionam a vida interna 

de boa parcela delas, quiçá a maioria, na experiência de receptividade dessa 

modalidade de educação. Vale dizer, há questões de herança interna do trato com o 

poder, que revolve o próprio amadurecimento da vida escolar em vista de uma 

―travessia‖ do paradigma escolar a que nos reportamos em páginas anteriores. Ora, 

quem não consegue resolver o coeficiente de poder interno (na instituição escolar) 

está pronto (leia-se amadurecido) em que medida para receber esse sujeito social, 

também com seu coeficiente de leitura do próprio poder que em geral o danifica? As 

licenciaturas precisam, antes de tudo, contribuir com a transformação da escola, 

antes de oferecer cursos que simplesmente pautam uma ―formação‖, no sentido 

apenas acadêmico da palavra, tendo em vista a quebra da própria dualidade 

(escolas de ricos e de pobres) a que nos referimos. A ausência (exclusão) dos 
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sujeitos sociais que mais necessitam da escola, de sua participação qualitativa nela 

e não apenas sua presença como garantia de acesso, torna-se um candente desafio 

às licenciaturas e às suas respectivas pedagogias. A transmutação para outro 

paradigma de escola, de seu chão, seu cotidiano, suas relações internas, está em 

jogo, no momento em que a educação não formal surge como ―novo sangue nas 

veias‖ da vida escolar, com as escolhas teóricas qualitativas que as Pedagogias a 

auxiliam, na medida em que auxiliam. 

 

2.4.2 Onde o conhecimento moderno, que produziu a Ciência e a reproduziu na 

escola, volta a reclamar outra Filosofia da Educação? 

 

 Volta a ser reclamada por conta da interpretação dos sujeitos sociais, aqui já 

protagonizados em sua possibilidade de serem sujeitos da história. Aí, ato contínuo, 

voltamos às Filosofias da Libertação, uma vez que nosso protagonista visto mais de 

perto é aquele sujeito de identidade negada e de carências, ênfase no que lhe fora 

roubado: o direito à escola – não necessariamente a boa escola, mas qualquer 

escola. Vale dizer, o analfabeto. 

 Como se nota, ao longo desse segundo capítulo fomos tecendo um texto que 

transitou de constatações mais amplas e/ou abrangentes para chegar à escola e, 

nela, a um paralelo entre a educação formal e a não formal. Uma dupla modalidade 

que, a nosso ver, não convém permanecer como uma dualidade no sentido de uma 

separação formal, cartesiana, provocadora de uma cisão às vezes absurda.  

 Se entendermos que o conhecimento humano, no limite, é um só, sobretudo 

numa era em que tanto se fala em rede de conhecimentos, em suas experiências 

plurais de ensino-aprendizagem significativas, a chegada da educação não formal 

para o cotidiano da escola pode representar um caminho alternativo sem 

precedentes. Está em pauta, mais do que nunca, a reinvenção da escola – que 

denominamos de uma ―travessia‖ para outro paradigma – no sentido de que esse 



126 

equipamento social síntese passe a representar o espaço social de solução da crise 

de um paradigma moderno dominante34. 

 Na base de tudo está a questão de perguntar não apenas sobre o alcance ou 

limites dessa nova tentativa do ponto de vista apenas especulativo, mas de 

reconhecer os limites do próprio sujeito social de se reinventar no marco da própria 

reinvenção da escola, até porque, em primeiro lugar, precisamos (tarefa 

urgentíssima) lhe garantir o acesso. É dele que nos ocuparemos, doravante, numa 

investigação, pelas raízes, dessa desapropriação – mesmo quando tais sujeitos, 

analfabetos ou semianalfabetos, produzem cultura, fruto de seu olhar. Seja um olhar 

entristecido, como na literatura citada da escritora ―letrada‖ Carolina Maria de Jesus, 

esperançoso, como nos depoimentos da índia Rigoberta Menchú, na interlocução 

com Dussel, ou denunciante, como na referência à camponesa Domitila, na obra 

documental de Moema Viezzer. 

 Em que pese o reconhecimento de uma memória resistente em vários setores 

sociais e em modalidades alternativas da práxis educacional, como lócus alternativo 

à libertação, nossos sujeitos sociais, antropologicamente ―danificados‖, continuam 

nos incomodando. Em que aspecto, do ponto de vista qualitativo, das pedagogias 

das Licenciaturas, serão estes também um incômodo? 

 Esta pergunta vamos ter de levar na algibeira para recolocá-la na pesquisa 

documental sobre as ―presenças‖ de Dussel e Freire. 

 É sempre oportuno perguntar sobre os fundamentos chamados para a práxis 

escolar. E o famoso ditado clássico ―dize-me com quem andas, eu te direi quem és‖ 

                                                           
34

 Em que pese ter demorado um pouco mais no tratamento da questão da escola, cumpre esclarecer: nossa 
presente tese não é sobre a escola, mas não se trabalha ou pesquisa Licenciatura sem ter a escola como mira. 
O que quisemos foi mostrar uma limitação profunda, por dentro, desse equipamento social, criado à imagem e 
semelhança do paradigma moderno que a alimentou – com a reprodução de um conhecimento fragmentado, da 
Ciência Moderna, voltado para uma formação a serviço da revolução do capital, reprodutora de relações 
societárias a que serve, espaço do dualismo e da exclusão etc. Em que pese nossa utopia de uma escola que 
deverá, no futuro, fazer uma ―travessia‖ para outro paradigma, não sabemos o que irá acontecer com a escola, 
como se tivéssemos uma bola de cristal nas mãos; nem mesmo se esse equipamento social será capaz, no 
futuro, de abrigar o protagonista de nossa presente tese, com sua identidade, suas diferenças, suas estratégias 
de vida a partir de suas práticas convergentes, sua memória resistente etc. Aliás, já houve até quem apostasse 
no fim da escola. Como é sabido, no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século findo, em suas reflexões 
sobre a revolução comunicacional que já se colocava em pauta para o futuro da humanidade, Ivan Illich postulou 
a tese de que a escola (leia-se a escola moderna, magistrocêntrica) estava com seus dias contados. Uma tese 
sobre a desescolarização plena da sociedade em vista de sua obsolescência futura. (ver referência)   
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está em jogo nas escolhas que as licenciaturas fazem. Dussel e Freire voltam, aqui, 

no centro nevrálgico de nossa pesquisa. E nem é para questionar a qualidade de 

seus desempenhos como pensadores da educação e da sociedade e da práxis 

educativa, uma vez que sequer sabemos ainda se, de fato, na escola, nas pesquisas 

em educação (manifestados em GTs) ou em programas, ementas e bibliografias das 

licenciaturas Freire e Dussel estão, de fato, presentes – o que a segunda parte de 

nosso trabalho investigativo deverá revelar. 

 Antes, vamos fazer um mergulho em seus empenhos filosóficos e 

pedagógicos, na rasteira de suas principais categorias de análise, um pouco mais 

por dentro.  
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CAPÍTULO 3 

 

A LIBERTAÇÃO À LUZ DOS PENSAMENTOS DE FREIRE E DUSSEL  

 

 No atual capítulo vamos proceder uma visita às principais categorias de 

Dussel e Freire, a partir do itinerário pessoal que realizam em seus empenhos 

teóricos de décadas. Um (Dussel) no campo filosófico, apontando para a educação; 

outro (Freire), no campo da prática pedagógica, servindo-se da Filosofia. Nosso 

intuito é mostrar a convergência dos dois para uma só finalidade: a partir de uma 

base antropológica comum, romper com a alienação em vista da construção de uma 

práxis libertadora, no campo educacional ou fora dela, mas sempre próximo a esse 

campo, uma vez que seus níveis de concreção (Dussel) não se separam, a não ser 

se consideradas de modo cartesiano. 

 O objetivo de vasculhar, de modo apenas resumido a base antropológica dos 

dois, é a de cumprir nosso objetivo central, aqui, que é o de perguntar sobre suas 

presenças efetivas no campo educacional no Brasil, na medida em que a práxis 

pedagógica brasileira, na pesquisa, nos eventos na área ou no ensino (ênfase na 

EJA, como ilustração) revela ou esconde tais autores.  

 

3.1 A categoria de Libertação como fundamento da práxis (na Filosofia), como 

base diferenciada para o pensamento/ação pedagógicos  

 

 Se buscarmos o conceito de libertação ―em estado de dicionário‖, veremos 

que a palavra implica em ―libertar-se de amarras‖, isto é, acenando para o sentido de 

―soltar‖, permitir agir conforme suas próprias inspirações, objetivos, determinações, 

enfim, de um encontro de sentido às próprias necessidades percebidas e requeridas 

em determinados contextos, impasses, fruição de valores, assim por diante. Vale 

dizer: algo que vai além da liberdade de ação, para o encontro de sentido da própria 

liberdade como condição primeira da própria ação humana, seja ela qual for e em 

qual campo acontecer: na arte, literatura, ciência, ensino, moral, ação política... Para 
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usarmos uma alegoria muito conhecida, trata-se, permanentemente, de algo muito 

próximo da ―alegoria da caverna‖, do Livro VII, de A República, de Platão, (aqui 

citado de memória) que implica em estratégias e estágios da própria aprendizagem, 

via de regra dolorida, dos caminhos de libertação, isto é, a saída da situação 

cômoda da caverna. 

 Mas quem se liberta?  

 Deus ―não precisa‖ de libertação, se, em tese, sintetiza a liberdade plena – 

mesmo o Deus ―apenas‖ como produção da mente humana. Os animais, tampouco 

―precisam‖ da libertação, por vários motivos;  primeiro é porque não articulam o 

sentido das coisas para suas ―estratégias‖ de vida, que não os possuem, quanto 

sabemos, de forma que o resto dos argumentos tornam-se indispensáveis, por conta 

da ausência desse primeiro motivo. As plantas, mesmo no teor de ―sensibilidade‖ ao 

que as rodeiam (calor, frio, falta ou excesso de água, etc.) também ―não se libertam‖; 

menos ainda os seres inanimados: as pedras, etc. Assim, libertação é um problema 

dos seres humanos. De qual ser humano? Do ser humano situado. E, uma vez 

postulada em suas práticas e teorias, a libertação vira discurso: na cultura, na arte, 

na literatura, (sobretudo na poesia), no próprio senso comum, hoje em processo de 

revalorização, nos movimentos sociais, na Filosofia ou nas ciências: Teologia, 

Psicanálise, (em suas respectivas terapias e análises), Política, Pedagogia... 

 Dito isso, fica de pé que a categoria de libertação (genuinamente humana) 

perpassa modos de acontecimento e caminhos (metodologias) alternativos nos 

respectivos campos da ação dos homens. Não há, portanto, libertação apenas 

tomada abstratamente, mesmo que essa necessite se transformar em discurso 

fundante da sua ―práxis‖ (categoria que aprofundaremos mais adiante). O discurso, 

entendido nesse caso como estratégico à ação humana.  Em sendo discurso, 

cumpre vasculhar essa categoria a partir de escolhas, também estratégicas. 

 Assim sendo, uma vez que o conceito de Liberdade ocupa um lugar de 

centralidade na postulação de uma Ética que fundamenta a Modernidade - 

nascedouro da Ciência Moderna, de onde a Pedagogia também extrai seu estatuto 

epistemológico – ela, Pedagogia, também fruto de uma razão que prometera libertar 

o homem, tornou-se refém (como as outras ciências particulares) da 
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instrumentalidade da razão – como nos asseguraram, de modo pioneiro, os 

mentores da Teoria Crítica, da Escola de Frankfurt: Adorno, Habermas, entre outros. 

Ou seja, se está posta a necessidade de dar um significativo passo além do conceito 

moderno, iluminista, de Liberdade para o conceito de Libertação, também a 

Pedagogia precisa ser libertada, no programa geral de libertação humana. Trata-se 

de uma travessia que, sozinhas, as pedagogias não dão conta, somente em 

postulações teóricas de quem as pensa, mesmo nas chamadas pedagogias críticas 

(ou autocríticas). Por quê? Porque, uma vez que o programa de libertação (dos 

desvios da Razão instrumentalizada pelo capitalismo) é um programa de sujeitos, 

dentre eles, os que ―sofrem‖ ou tentam reinventar a práxis pedagógica em seus 

respectivos contextos, aos respectivos sujeitos cabem a atribuição de perseguir tal 

intento. Portanto, as pedagogias não se reinventam sozinhas sem ser uma 

fundamental ação de sujeitos que se libertam, de uma forma ou de outra, mas 

sobretudo quando proclamam a ―saída da caverna‖ da razão instrumental, por 

exemplo, nas pedagogias marcadamente tecnicistas ou puramente adaptativas a 

pensamentos e estratégias de ação educacional não pensadas pelos sujeitos sociais 

que lhe dizem respeito diretamente.  

 Assim, ao questionarmos a razão moderna, a favor dos sujeitos sociais a 

serem libertados, carece lançarmos mão de uma Ética que dê conta da libertação 

(das próprias amarras da Modernidade). Daí conclui-se que Ética e Libertação 

surgem nas reflexões dos pensadores atentos a uma revisão da modernidade como 

espécies de irmãs siamesas – por exemplo, no título que dá nome a uma das obras 

de Enrique Dussel: Por uma Ética de la Liberación Latinoamericana. - embora o 

empenho teórico de Dussel não se restringe ―apenas‖ à crítica da modernidade, 

como foi o foco central dos frankfurtianos. Daí, em consequência natural do que 

estamos aqui reivindicando, o binômio inseparável: (a) Pedagogia da (b) Libertação, 

numa de suas vertentes, trazidas por nós aqui como uma Pedagogia radicalmente 

questionadora da própria tradição pedagógica moderna. E se uma Pedagogia da 

Libertação é tributária de uma Ética da Libertação, uma vez que filosofar é, no limite, 

construir uma Ética, preferencialmente que liberte os sujeitos, Filosofia da Libertação 

e Pedagogia Libertadora andam aos pares, desde o momento em que questionamos 

as bases epistemológicas da própria Pedagogia, como o vimos no capítulo 2.  
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 Portanto, o percurso que fizemos, foi em função do aonde chegar, no atual 

capítulo, ou seja, a um exame mais atento da categoria de Libertação, tendo em 

vista a proposta de aproximação entre Dussel (Filósofo da Libertação) e Freire 

(Educador ou Pedagogo da Libertação). Sem esse voo categorial de base não há 

como aproximar os dois pensadores, em suas respectivas áreas de pensamento e 

ação, tampouco questionar sobre qual Pedagogia aqui nos interessa, em seu 

fundamento ético (da libertação) para o avanço posterior de nossa pesquisa: a 

verificação do uso de ambos na academia, da presença qualiquantitativa de ambos. 

 

3.2 As contribuições de Dussel e Freire 

 

 Uma vez apontado esse caminho, emerge outra pergunta: o que aproxima 

Dussel de Freire – até mesmo para justificar nossa escolha?  

 De saída a resposta emerge sem maiores problemas: é a categoria de 

Libertação, postulada numa Ética que lhe dê sustentabilidade, como já afirmamos. 

Ou seja, fundamentos filosóficos como base. Para tanto, precisamos rastrear, 

nesses dois autores, no presente capítulo, pelo menos um mínimo lastro categorial 

de seus trabalhos, de seus empenhos teóricos - mais afim ao trabalho de Dussel – 

ou teórico-prático - mais afim ao trabalho de Freire (nesse caso em consideração ao 

tema da EJA, que nos interessa mais de perto)35.  

 

 

3.2.1 Dussel 

                                                           
35

 Cumpre ressaltar, mais uma vez, que a presente investigação não se trata de uma tese de Filosofia, nos 

termos de uma investigação categorial mais profunda, sobretudo de Dussel. Nossa aproximação às Filosofia da 

Libertação de Dussel e seu paralelo com a Pedagogia Libertadora de Freire, revela, como se verá, tem um 

caráter mais informativo, tão somente em função de analisar o lugar (o locus teórico-prático ou práxico) que os 

dois autores ocupam na academia, sobretudo nos dias atuais, já dentro do terceiro milênio, de certa forma como 

―esquecimento‖; bem como a pergunta sobre as razões de tal ―esquecimento‖, enquanto pressuposto básico de 

do presente trabalho. O objetivo, como posto desde o início, é perseguir na hipótese desse ―esquecimento‖, 

alguns pressupostos: ausência dos dois na pesquisa e na formação de professores, (Ênfase em professores de 

EJA), a ausência de um pensamento voltado para a América Latina na Academia, a fragilidade de uma Filosofia 

da Educação, nos termos aqui analisados. 
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 Traçar um roteiro do empenho teórico do pensador argentino Enrique Dussel 

é uma tarefa gigantesca, tendo em vista o trabalho incansável e sem tréguas, em 

décadas, do próprio autor, na perseguição à propositura das bases da categoria de 

Libertação, requerida como o eixo central de seu pensamento, isto é, de uma 

Filosofia da Libertação em diálogo com outras filosofias, com as teologias e com as 

próprias filosofias da libertação, em paralelo, e emergentes. Grosso modo, o 

desenho teórico que veio traçando suas linhas básicas desde o início da segunda 

metade dó século XX, mais precisamente, dos finais da década de 1950 aos nossos 

dias. E, doravante, no contexto de uma ―globalização‖36 que implica, desde as 

origens dos sistemas organizados de pensamento, num mapeamento crítico dos 

paradigmas hegemônicos de culturas dominantes, notadamente ocidentais, num 

trabalho marcado por um intenso diálogo com os filósofos, sobretudo europeus, e 

numa desaguada crescente de comentários e/ou teses no campo da Filosofia.  

 Em nosso caso, mesmo em nosso interesse em perguntar sobre a 

instrumentalidade da Ciência Moderna e, nela, as Pedagogias, como recorte, via de 

regra também instrumentalizadas pela razão ocidental moderna, não há como não 

retomar esse percurso de um ―olhar civilizatório de seus antecedentes‖ – mesmo de 

modo ―informativo‖, como dissemos na nota do presente capítulo - para não 

corrermos o risco de olhar as fachadas dos prédios sem conhecermos a segurança 

de seus alicerces, mesmo quando questionados. 

 O estabelecimento de uma Filosofia da Libertação (com sua Ética de base) 

em diálogo com outras filosofias da libertação, não dusselianas, num esforço 

conjunto de postulação categorial dessa vertente com outros autores37, coloca o 

                                                           
36

 Este, um conceito ―difuso‖, ainda em construção e já sofrendo profundas revisões críticas de muitos olhares: 

na economia, nas sociologias críticas, na avaliação dos modos de vida daí decorrentes, na revolução 

comunicacional, assim por diante, o que reservaremos mais para o final de nosso trabalho. 

 

37
Chamamos a atenção para o esforço de reunião e revisão crítico-avaliativas de tais filosofias, de uma plêiade 

de autores e comentaristas, como Jesus Eurico Miranda Regina, do CEFIL de Campo Grande, Constança 

Marcondes César, da PUCCAMP,  entre muitos outros, sobretudo pensadores do Rio Grande do Sul. Destaca-se 

o incansável trabalho de historiografia desse itinerário das Filosofias da Libertação elaborado desde os anos 90 

pelo jovem filósofo paranaense Euclides André Mance, - já lembrado por nós, no capítulo 1 - incluindo, 

evidentemente, o trabalho de Dussel. Conferir, principalmente, o artigo ―Uma introdução conceitual às Filosofias 
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trabalho de Dussel, durante seguidas décadas de uma investigação 

permanentemente em diálogo, seja quando aceito, sem maiores problemas, seja 

quando questionado. Trata-se de um itinerário pessoal que vai desde sua formação 

em Filosofia, em Mendoza, sua terra natal, na Argentina, no final dos anos de 1950, 

o doutorado em Filosofia, na Espanha, onde travou um profícuo diálogo com 

Jacques Maritain, a vivência por algum tempo, na África e viajado ao Oriente Médio, 

o retorno à Europa e os doutorados em Teologia e História, nos anos de 1960, na 

perseguição implacável de sua inquietante busca das origens da formação do 

pensamento latino-americano, até o seu (definitivo) exílio na cidade do México, 

desde 1976. Daí em diante, intensifica-se o processo de amadurecimento de um 

diálogo intenso com os filósofos gregos, os teólogos medievais e, sobretudo, os 

filósofos contemporâneos europeus, para o campo vasto de uma Filosofia já sem 

fronteiras. Vale dizer, quem almeja trabalhar com base no processo de libertação, a 

libertação do próprio ato de filosofar começa com a atitude dialógica que prega em 

seus escritos.  

 O resultado natural, desde sempre e até as atuais resistências de nosso 

momento histórico (―global‖, neoliberal...) foi a fusão entre a própria vida, pessoal, 

em seu périplo pelo mundo – desde suas origens,  fugindo da perseguição peronista, 

na Argentina, o reflexo de um casamento em formação teórica ―existencializada‖ 

(não apenas abstraída), no marco de um conjunto de ações resultantes de sua 

busca de identidades, como o próprio Dussel, destaca:  

 

Eu saí da Argentina em 1957. (...) Saí de navio, de Buenos Aires, 
sem saber quando voltaria. Pela primeira vez em minha vida cheguei 
a Montevidéu. Quando cheguei em Salto [José Luiz Ames, em nota, 
acredita que Dussel esteja se referindo à cidade de Santos] foi um 
choque. Foi aí que comecei a descobrir a América Latina, na própria 
viagem para a Europa. Assim, até Madrid, meu destino, passei pelo 
Rio de Janeiro e Recife e a viagem me trazia coisas espantosas, 
desconhecidas. Depois passei por Dakar e entrei em contato com o 
mundo africano e isso me fez dar conta de que não era africano, mas 
latino-americano. Cheguei a Madrid e lá fiquei num colégio de latino-
americanos, com um grupo de vinte e cinco pessoas de diversos 
países. Descobri a América Latina desde Madrid e, com ela, meu 

                                                                                                                                                                                     
de Libertação‖, na revista Libertação – Liberación, (nova fase),do Instituto de Filosofia da Libertação, de Curitiba, 

PR, ano I, nº 1, 2000, p.25-80. 
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tema, a própria América latina. Isto em 1957. Daí pra frente me vi 
como um ‗latino-americanista‘ e não como um ‗argentinista‘. Eu 
conheço o Peru e o México, e nunca me especializei em meu país. 
Assim, desde o início, em 1957, quando descobri a América Latina, 
paradoxalmente na viagem para Madrid, na Espanha, tudo o que se 
liga a esta preocupação original‖. (DUSSEL, apud AMES, José Luiz, 
1992, p. 18). 

 

 Uma vez na Europa, destaca-se, na contemporaneidade, o início de diálogo 

de Dussel, desde o existencialismo cristão de Jacques Maritain, o contato mais 

profundo com as filosofias em evidência, como a de Sartre, o autor existencialista 

ateu que leva às últimas consequências do ―drama da liberdade‖ como 

―condenação‖ e como expressão das últimas fronteiras das condições de 

possibilidade de realização da subjetividade moderna, das filosofias pós-cartesiana e 

pós-kantiana. Entrou em contato, não menos substancioso e profundo, com 

Heidegger, com quem dialogou sobre questões ainda deixadas em aberto pela 

Ontologia clássica e suas respectivas metafísicas justificadoras, a candente questão 

(heideggeriana) do ―esquecimento‖ do ser, que daria bases conceituais para a 

revisão da Metafísica, desde os gregos. Mas foi seu contato, a partir de 1970, com 

dois autores: o primeiro, Herbert Marcuse, pensador ligado à Teoria Crítica alemã, 

exilado, durante a II Guerra, nos Estados Unidos e o segundo, Emannuel Levinas, 

autores estes que lhe dariam, segundo José Luiz Ames. ―...o ‗estalo‘ que lhe permite 

a gestação de um novo pensamento filosófico‖ (AMES, 1992, p. 22)38. 

 É o próprio Dussel quem lembra, na obra de AMES, o ponto nevrálgico de 

seu percurso teórico, no diálogo com Marcuse, Levinas e outros pensadores 

europeus, tendo em vista a questão da dominação de culturas hegemônicas e 

respectivos sistemas de pensamento e ação: 

 

                                                           
38

 José Luiz Ames, num dos trabalhos pioneiros de divulgação de Dussel no Brasil, com a publicação de sua 

tese, intitulada Liberdade e Libertação na Ética de Dussel publicado pelo CEFIL, de Campo Grande, MS, em 

1992, a nosso ver ultrapassa as características de uma tese acadêmica livresca, uma vez que põe em circulação 

os próprios questionamentos recebidos por Dussel, quando, numa entrevista oral, concedida por Dussel, em 

setembro de 1986, no VII Encontro Estadual de Filosofia, em Pelotas, RS, o filósofo argentino vê-se frente a 

frente com uma gama de questões em torno das (então) novas categorias de pensamento que inaugura para 

fundamentar sua Ética da Libertação.   
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Somente com Marcuse e Levinas que a história de opressão se une 
a uma filosofia que pode, com as categorias mais clássicas, 
expressar esta dominação. (...) Marcuse é a politização desse 
pensamento (...), Levinas, o que nos deu o critério, a porta para a 
qual se abre nosso caminho (DUSSEL, apud AMES, op. cit. p. 22). 

 

 Ainda, segundo o autor supra-citado, Dussel vem ao encontro de uma obra 

filosófica em cadeia, já latente, sobre a dominação: 

O novo pensamento que começa a se gestar com o encontro de 
Levinas e Marcuse (somado a todo pensamento fenomenológico 
europeu: Merleau-Ponty, Heidegger, Scheller, Ricoeur...) dá a origem 
a uma nova geração filosófica que se exprime publicamente, pela 
primeira vez, no II Congresso Nacional de Filosofia, de Córdoba, em 

1971.39 

 Ainda no rastreamento desse longo percurso de Dussel, ―existencializando‖ 

seu pensamento em gestação e organização conceitual das categorias que passa a 

usar em sua Filosofia da Libertação, uma pergunta emerge, em nosso presente 

trabalho, nesse momento. Vejamos:  

 Se as viagens, desde a saída definitiva da Argentina, a passagem por vários 

países, - incluindo o Brasil -, que lhe escancararam as portas para o conhecimento 

da América Latina - até a chegada à Europa, para o doutorado em Filosofia na 

Espanha, marcado pelos encontros com Maritain e, posteriormente, o decisivo 

diálogo com Marcuse e Levinas - o que Dussel teria buscado na Grécia e no Oriente 

Médio, antes de seu retorno à Europa, para os doutorados em História e Teologia 

nas décadas posteriores. 

                                                           
39

 Segundo José Luiz Ames, na nota 3, de seu trabalho: ―Alguns nomes desta geração, segundo Dussel são: 

Juan Carlos Scanonne, Osvaldo Ardiles, Anibal Fornari, Mario Casala, Alberto Parisi, Enrique Guillot, De Zan, 

Kienen, Cerrutti, Arturo Roig e o próprio Dussel‖ (Filosofia da Libertação, 199, nota 1, apud AMES, op. cit. p. 

160). Como se percebe, nenhum pensador brasileiro ainda constava no rol dessa geração pioneira.  
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Foto 1. Enrique Dussel em uma de suas aulas de Filosofia (Fonte: Google imagens acesso em agosto de 2012.)  

Ora, inquieto com o discurso filosófico-cultural hegemônico de uma civilização 

ocidental dominadora, do mundo civilizado, germânico, anglo-saxão, técnico, que 

sempre chamou de ―bárbaros‖ os não-europeus, Dussel foi buscar, ainda mais a 

fundo, as origens da própria América Latina, então esquecida ou mesmo negada, 

por ser apenas uma ―periferia‖ em relação ao ―centro‖ (Europa).  Contudo, segundo 

ele mesmo afirma: ―...não fui buscar a origem da barbárie, mas a origem do latino-

americano como tal, não negativa, mas positiva‖ (DUSSEL, apud AMES, op. cit. p. 

19). Da Grécia, onde morou por pouco tempo para aprender a língua grega, foi 

vasculhar o ―ethos‖ de uma civilização profundamente racional e simultaneamente 

escravista, (o ―humanismo helênico‖,) e, do Oriente Médio (Líbano, Síria, Jordânia, 

Egito e Israel), onde trabalhou como marceneiro, pescador (no lago de Genesaré),  

morou em kibutz judaicos para, entre outros objetivos, aprender as bases 

linguísticas do hebraico e buscar as origens do humanismo semita. Ambos os 

―humanismos‖ lhe dariam o nome de dois de seus escritos no início dos anos de 

196040. Na verdade, antes de voltar à Europa, Dussel estava começando a cavar o 

solo para plantar duas fundamentais colunas para a montagem do edifício teórico a 

fim de tematizar e sistematizar a Filosofia da Libertação sobre um ―novo Ethos‖, nas 

décadas posteriores. 

 E quais seriam essas duas colunas? 

                                                           
40

El humanismo helenico, escrito em 1962 e El humanismo semita, escrito em 1964Informações fornecidas por 

Roque Zimmermann, transcritas na obra citada de José Luiz Ames, (p. 19). 
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 As categorias de Ontologia da totalidade e de Metafísica da alteridade. 

 Para trabalharmos, na presente pesquisa, esses dois conceitos - apenas 

como efeito informativo - resolvemos lançar mão de uma historinha infantil 

mundialmente conhecida: O patinho feio. Trata-se de uma narrativa em que um 

patinho, pelo fato de ser diferente dos outros irmãos – em algumas ilustrações o 

vemos na cor preta, entristecido, solitário, abandonado... diante dos outros patinhos 

brancos, leia-se bonitos, vistosos, alegres – de forma que sua identidade não era 

reconhecida – até o ponto em que ele mesmo se assume em sua natureza diferente, 

em sua originalidade, beleza e grandeza.  

 No contexto da totalidade (do conjunto, do sistema) - entendida, no caso da 

história como a mãe (pata) e os filhos (patinhos), - o ser humano se estabelece com 

sua subjetividade diante de um mundo de objetos e outros homens (também objetos 

de conhecimento) e que implica duplamente um estado (original) de mergulho 

natural do mundo e uma emersão, isto é, uma saída ou um afastamento, que 

somente o homem é capaz (na comparação com os animais) para que as coisas 

adquiram sentido. Contudo, imerso na totalidade (do sistema, isto é do conjunto de 

entes), o que nem sempre imaginamos é que cada um de nós também construímos 

uma totalidade, resulta dessa capacidade de distanciar-se do mundo para dar-lhe 

sentido e, portanto, construir seu mundo, no próprio sentido do mundo que o acolhe, 

como contexto e cultura, mesmo quando o critica em sua liberdade de ―doador de 

sentido‖. Portanto, não há, como às vezes imaginamos, um mundo repleto de coisas 

existentes por si só, independentes do homem. Isto é o que chamamos de cosmos, 

que existe anteriormente ao homem, ou que possuem uma infinidade de entes que o 

homem ainda não o conhece, portanto, não pode atribuir sentido. ―Mundo é, assim, a 

totalidade dos entes (reais, possíveis ou imaginários) que são por relação ao homem 

e não somente reais, por si‖ (DUSSEL,1977 apud BOUFLEUER, 1991, p. 58). A 

referência à totalidade do mundo e aos seus entes emergentes, na arquitetura de 

sentido desses mesmos entes apenas pelo homem como a ―totalidade fundamental‖, 

o que lhe permite, no concerto das relações que se estabelecem entre os homens, 

construir o ―sistema dos sistemas‖ (Op. cit. p. 58-9). Vale dizer, nas palavras do 

próprio Dussel: ―Os sistemas econômicos, políticos, sociológicos, matemáticos, 

psicológicos, etc., são subsistemas de um sistema de sistema: o mundo‖ ( op. Cit. 
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p.29, apud BOUFLEUER, op, cit.p.59). Não é por acaso, que Dussel adotará, em 

seus escritos e conferências, a expressão ―sistema mundo‖ para falar em totalidades 

diversas: as ―de dentro‖ (da totalidade mundo, dominante) e as ―de fora‖, esquecidas 

ou até negadas, no caso da América Latina como um ―não ser‖ dessa ontologia da 

totalidade europeia, herdada dos gregos – termo que dá nome a uma das obras de 

Roque Zimmermann: América Latina, o não ser – uma filosofia a partir de Enrique 

Dussel41. 

 Dussel nos coloca: 

 

A origem da diferença dos entes é a determinação do ser do sistema 
do mundo. A diferença dos entes indica, com respeito ao 
fundamento, dependência; com respeito aos outros entes, 
negatividade: um não é o outro; são diferentes. (DUSSEL, 2001a, p. 
45-46). 

 

 Ora, se todos os homens são portadores da possibilidade de articulação de 

sentido para os entes do mundo, cada qual pode ser encarado, em si mesmo como 

possuidor de uma totalidade própria, mesmo quando negada. Por que motivo, então, 

na seara de discursos de sentido de mundo apenas as filosofias ―do centro‖ (de uma 

totalidade hegemônica, dominadora) pode produzir os frutos mais maduros e 

vistosos da razão? A referência ao Patinho feio¸ acima, como esforço de 

compreensão, pode nos servir para compreender o drama do homem em particular, 

o analfabeto, por exemplo, o aluno... ou mesmo um grupo social ou cultural com 

suas totalidades reunidas: ―meu mundo‖ com o ―nosso mundo‖ em convergência de 

identidades. Pode servir como metáfora à ―razão exilada‖, do pobre, pelo próprio 

centro, até a irrupção (libertadora) de seu reconhecimento42. 

                                                           
41

 Doravante passaremos a utilizar os termos recorrentes extraídos do imenso traBalho de Dussel como de seus 

comentadores: sistema mundo; totalidade negada e totalidade afirmada, filosofias (e culturas) do centro e da 

periferia.  

 

42
 Podemos perguntar com Oswaldo Ardiles: qual  (sistema de) razão é realmente exilada? A do centro ou a da 

periferia? Conferir: El exílio de La razón como crítica ideológica às filosofias do centro. 
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 Para Dussel, que, como afirmamos, fora buscar nas origens helênicas o seu 

―humanismo‖ para encontrar a (ou o ser da) América Latina, a delimitação conceitual 

(e ideológica) da Filosofia grega, da irrupção de um logos ainda que bem estruturado 

e original, o problema está desde suas origens na afirmação de sua ontologia, desde 

a formulação clássica de Parmênides  - que daria as bases para a Filosofia Primeira 

(Metafísica e Ética de Aristóteles). 

 Como se sabe, amplamente divulgado nas obras de Filosofia (compêndios 

didáticos, artigos, comentários...) a frase dos manuscritos de Parmênides que dá a 

tônica de uma visão abstrata que permanece em todo o ocidente, desde a retomada 

de Aristóteles é: ―O ser é e o não ser não é‖. Séculos e séculos, passamos ao largo 

dessa frase, repetindo-a até em nossas universidades, nem sempre com uma 

atenção que possibilitasse uma releitura crítica de uma frase que representa o 

núcleo de uma totalidade construída no tirocínio mental grego, que precisava 

organizar racionalmente o mundo (como cosmos ordenado e não só phisis) a ser 

compreendido. Assim, fechado em seu sistema-mundo, utilizando-se de nossa 

analogia, o filósofo grego, a partir de Parmênides, exerce a mesma função da pata 

que acolhe seus patinhos  - e não é à toa que, em Platão a proeminência de sentido 

para o mundo só a ―alma racional‖ do filósofo é capaz de realizar – e, 

evidentemente, o patinho feio fica de fora de seu abrigo, do convívio dos demais. 

Ora, o patinho feio é o não ser e o não ser é o não grego (para os gregos) e, dessa 

herança da ontologia em suas releituras, o não europeu ou os ―bárbaros‖, em 

séculos posteriores.  

 Foi, certamente, para a compreensão da ―luz‖ (dos olhos) dos filósofos 

gregos, de cuja ontologia lhe revelaria a ―verdade‖ e, ato contínuo, os dogmatismos 

posteriores e suas respectivas justificações ideológicas, que Dussel foi buscar em 

sua ida à Grécia. 

 

E se a verdade está com ele [o filósofo grego], com o outro só pode 
estar a falsidade, a mentira. Logo, o outro necessita ser conquistado 
para junto da verdade do ser. E, como decorrência do horizonte do 
próprio ser, temos o ‗justificado‘ controle e domínio do centro sobre a 
periferia, da ‗civilização‘ sobre a ‗barbárie‘, da Europa sobre a 
América Latina (BOUFLEUER, op. cit. p. 59). 
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 Uma vez dado esse fundamento, cuja ―luz‖43 só os olhos dos filósofos 

enxergam para tematizar essa totalidade, do ser que é idêntico a si mesmo, constrói-

se, historicamente uma ontologia que dá conta de um Todo, identificado como o ser 

como núcleo. A concepção de substância e acidentes, na Metafísica Aristotélca, 

deriva, evidentemente, dessa ontologia, que o filósofo estagirita irá dar um arranjo 

lógico até então não realizada por nenhum filósofo. 

 Conclusão: essa ontologia, que perseguiu por séculos o Todo, precisava de 

um ato de transcendência para o que Dussel chama de o ―Outro‖ (o latino-

americano, o africano, o asiático, as civilizações ―soterradas‖ pela dominação, os 

índios...), cada qual e cada grupo com sua própria totalidade, mas que ficou (esse 

―Outro‖) de fora dessa esfera de compreensão. Esse ato de sair da mera facticidade 

e realizar a transcendência para a totalidade de um ―Outro‖ Dussel irá expor na 

segunda coluna do edifício de sua proposta (metodológica) de libertação: a 

Metafísica da alteridade.  

 Se a percepção da ontologia da totalidade (hegemônica) estava fincada no 

mundo helênico e dele para a Europa, posteriormente, pela atribuição do filósofo em 

pensar o que está dentro da totalidade de seu sistema de pensamento ainda que 

―enxergando‖ a outra totalidade para excluí-las com a ―luz de seus olhos‖ a serviço 

de seu tirocínio mental, Dussel vai encontrar esse ―Outro‖ (diferente do grego e do 

europeu) no mundo semita. A luz dos olhos não é o suficiente para o 

reconhecimento de sua própria ontologia como ato de transcendência de quem está 

num mundo vazado de significados exteriores a mim como filósofo. É o que chama 

de alteridade a ser conhecida, não numa ontologia, mas numa metafísica própria de 

um pensar/agir diferenciado. Mais uma vez, resultado de suas viagens e de seus 

                                                           
43

 Não é por mero acaso que, desde o século XVIII, a Europa, após a retomada das bases da ontologia grega, 

num movimento de lento e gradual afastamento da hegemonia teocêntrica cristã (num movimento cultural de 

secularização crescente, desde a renascença) irá chamar de ―iluminismo‖ seu mais poderoso movimento 

filosófico, tendo Kant à frente de uma profunda revisão de uma tradição metafísica aos moldes da construção 

fenomênica das possibilidades do conhecimento pelo sujeito, numa síntese operada entre o racionalismo 

cartesiano e o empirismo inglês. A Europa, na verdade ansiava por uma outra pragmática de um sistema de 

conhecimento que viria, posteriormente, com a dialética hegeliana, como a lógica (racional) do real, nova 

estrutura teórica (idealista) para a compreensão da História, também como totalidade e, nela, da própria 

modernidade em construção..  
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diálogos, inclusive com os que pensam e agem diferentemente. Nessa metafísica, o 

ser permanece, mas não mais um Ser (racional) de cujo Todo emana a totalidade do 

sentido do mundo. Uma metafísica que dá conta de outra totalidade ou de uma 

infinidade de ―totalidades‖ que emanam das outras leituras de sentido do mundo.  

 Nesse momento, para seguir na compreensão desse Outro dusseliano 

estamos prontos para perguntar: o que é esse Outro? Ora, ―o que é‖ refere-se à 

busca de uma compreensão conceitual; não se trata do outro como ente, objeto ou 

―coisa‖ a ser compreendida. Essa observação aparentemente simples já determina 

uma enorme diferença para uma real compreensão, que Dussel persegue. A 

pergunta filosófica tirada do poço de uma racionalidade ocidental deve perseguir 

uma pergunta de cunho antropológico: ―quem‖ é esse Outro? Para Dussel: 

 

O outro, como outro livre e que exige justiça, instaura uma história 
imprevisível. O outro como mistério é o para onde, o mais além de 
meu mundo, que o movimento dialético não pretenderá compreender 
como totalidade totalizada, uma vez que, por sua estrutura finita, 
sabe que jamais conseguirá. A totalidade, como o visto feito sistema, 
opõe-se a infinitização (infinicion) de um movimento dialético 
histórico que se abre para ouvir a palavra do outro, que se revela a 
partir de um exterioridade insondável e imprevisível. (1986, p.187.). 

 

 Cumpre um exercício de transcendência para ir ao encontro de um ser como 

Pessoa. O Outro que me interpela de uma maneira que a luz dos olhos (do filósofo) 

deverá ceder à capacidade do ouvido porque, para além de sua tragicidade - não só 

para ser vista à distância, isto é encarada apenas racionalmente fora daquela 

ontologia da totalidade que tudo ―explica‖ no Ser - e por conta de sua 

incondicionalidade como pessoa, este (Outro) grita por libertação. Esse Outro 

dusseliano, ―...alguém exterior ao meu sistema e possuidor de seu próprio mundo e 

de sua própria liberdade‖ (BOUFLEUER, op. cit. p. 61) trazido para o centro de seu 

método da Filosofia da Libertação, esta como práxis, - abordaremos mais adiante: 

passagem da liberdade para a libertação - representa, no marco da superação da 
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ontologia da totalidade, o encontro com o que há de mais caro nas raízes semitas do 

cristianismo44 

 A Antropologia Filosófica, campo temático de dentro da Filosofia, nos ensina 

que o homem possui três possibilidades de transcendência ou ―aberturas‖: (a) para 

si mesmo (subjetividade doadora de sentido), (b) para o mundo e (c) para o outro, 

sendo esse outro também o Deus cristão, como ―Pessoa‖ que fala, interpela o 

homem na História. Dussel, de volta á Europa, nos anos de 1960, para cursar 

Teologia, vivencia um momento em que os existencialismos, notadamente o 

existencialismo cristão, a indagação sobre a Pessoa encontrava-se latente – por 

exemplo, na filosofia de Emannuel Mounier, na França. Se, como nos lembrou José 

Luiz Ames, é o encontro com Levinas que ―...desperta Dussel de seu ‗sono 

heideggeriano‘ e o introduz no momento metafísico de modo explícito‖ (Op. cit. p. 

23) a própria superação de Levinas  - que afirmava o outro como Absoluto, 

inviabilizando o campo da proposta política da libertação (veremos adiante) -, foi o 

encontro desse Outro, numa passagem do Antigo Testamento bíblico que permitiu 

por de pé, definitivamente, a metafísica da alteridade como a segunda coluna do 

edifício de seu pensamento. A passagem bíblica em que Moisés fala com Deus - um 

Outro/Pessoa/Moisés interpelado por um Outro/Pessoa/Deus – lhe daria o insigth 

como o frente a frente de duas Pessoas, duas faces em diálogo. Um diálogo 

marcado pelo confronto, interpelação, solicitação para o engajamento na ação 

libertadora (do povo escravizado no Egito). Ali estavam, simultaneamente os olhos 

do filósofo que indagam (na visão da sarça ardente) mas sobretudo o ouvido que 

escuta o apelo ao clamor, de que Moisés já vivenciava, como opressão de ―seu‖ 

(identificação profunda) povo. 

                                                           
44

 O inquieta circuito de viagens e experiências culturais de Dussel pelo mundo, em função da busca (de 

compreensão radical) da América Latina o fez estudar muitos idiomas, conviver com muitos povos e, também 

estudar Teologia. Podemos aqui, em certa medida, falar de um ―Dussel teólogo‖ que funde vários universos de 

saber: Filosofia, Teologia, Antropologia, História. Trata-se, entretanto, de um autor que, no afã de construir o 

principal edifício filosófico (o método para uma Filosofia da Libertação) não se escusa em realizar uma 

abrangente e profunda releitura da Teologia cristã na História ocidental, desde suas categorias centrais (Reino, 

Revelação, Cristologia,entre outros). Tratou-se de uma produção paralela a uma safra de autores no campo da 

Teologia da Libertação tanto católica como protestante, dentre eles, Gustavo Gutierrez, Leonardo do Clodovis 

Boff, José Cpnblin, Pablo Richard, só para lembrarmos os teólogos católicos, centrados numa profunda crítica 

dos caminhos e descaminhos das Cristandade da Igreja Ocidental. Conferir, na obra de Dussel, a obra das 

Edições Paulinas, Caminhos de Libertação latino-americana, em volumes tomos, com destaque, para nosso 

caso, no volume 1: Libertação histórico-teológica. (Vide referências). 
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 Mas o que significa esse face a face como estratégia de ―leitura de mundo‖ 

(categoria de Freire) pelo olhar e pela escuta, no marco do encontro de uma Pessoa 

(enquanto ―Outro‖) com outra Pessoa, (enquanto outro ―Outro‖)? 

 Segundo Marco Aurélio Pinheiro Maida, numa dissertação de mestrado na 

universidade de São Paulo, orientado pelo prof. Antônio Severino, esse é  ―...o 

momento em que Dussel apresenta o distanciamento da ontologia e percebe que a 

metafísica deve ser o foco de sua teoria.‖ (MAIDA, 2012, p.79). 

 Nas próprias palavras de Dussel, que Maida transcreve:  

 

Pessoa, no Antigo Testamento significa Rosto, Cara.Moisés 
encontrava-se ―cara a cara com Deus‖ (Ex 33,11). No Novo 
Testamento, Paulo traduz para o grego essa categoria metafísica 
quando explica que se encontrarão cara a cara, quer dizer, pessoa a 
pessoa. Pessoa não é máscara, no sentido do teatro grego, o que 
ressoa (per-sonare). É mais simples: o rosto do Outro enquanto outro. 
(...) A noção de pessoa   nomeia o âmbito que se encontra para além 
do horizonte do mundo [do cosmos grego], do ser, e portanto, além 
da ontologia. (DUSSEL, 1974, apud MAIDA, 2012, p. 79). 

 

 O impacto da narrativa bíblica, ao mesmo tempo que espelha o encontro do 

―Dussel filósofo‖ com o ―Dussel teólogo‖ não se trata, necessariamente, de um 

testemunho de fé religiosa de Dussel em prol da arquitetura de seu pensamento. 

Nesses dois eixos, ou duas colunas como aqui denominamos, é o filósofo e o 

historiador que estão trabalhando um só autor. José Pedro Boufleuer nos adverte: 

―Aqui se trata de analisar a passagem do Êxodo não como experiência teológica, 

mas como experiência antropológica‖ (Op. cit. p. 62)45.  

 Interessou a Dussel, a partir dessa narrativa bíblica, a todo tempo, tão 

somente o que estava buscando: compreender a solidão profunda da América Latina 

                                                           
45

 O que aqui chamamos de insigth de Dussel é algo muito parecido com o que na História do cristianismo da 

igreja se convencionou chamar de ―conversão‖: a do próprio Paulo apostolo, a mais conhecida ou de santos 

como in´[acio de Loyola, entre tantos outros. Ou mesmo na conversão dos sujeitos latino americanos que, antes 

perseguidores dos oprimidos, como Bartolomé de Las Casas, converteu-se para se tornar um dos nomes mais 

lembrados na trajetória de luta resistente na América – conforme lembramos em capítulo anterior. Mesmo 

lembrando esses nomes com seu processo de introspecção da consciência e mudança de vida  - como o da 

índia Rigoberta Manchu, muito lembrada por Dussel em seus escritos – a fé religiosa de Dussel não está em 

questão nessas páginas, tão somente seu trabalho como filósofo da Libertação. 
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como ser negado numa Totalidade que até a enxergava, mas jamais a escutou, por 

se tratar de outra totalidade, exterior, não compatível com a do sistema. Não 

esqueçamos que Moisés fora chamado pelo próprio nome; e chamar pelo próprio 

nome, na concepção teológica cristã, significa revelar-se, dar-se a conhecer e abrir 

ao conhecimento da pessoa do outro, não como ―algo externo‖, (ente) apenas visto 

em sua condicionalidade distante, mesmo quando trágica, como um homem 

abstrato, universal. Nas palavras de Dussel:  

 

Moisés estava no ―deserto‖ (...) A ―chama‖ que ardia no deserto, uma 
sarça, era o que Moisés via: era o visto. Era justamente na chama 
que sua experiência visual terminava, mas também que começava o 
essencial. (...) Relata-se que Moisés ―escutou uma voz‖. Ouviu uma 
voz que dizia: ―Moisés, Moisés‖. (...) Chamava-o não no abstrato, 
mas no concreto. A voz chamava um homem concreto, histórico, 
livre. Esse chamado era impossível na físis, porque na Totalidade da 
mesmidade não há liberdade. (DUSSEL, 1984, IV: 2006, apud 
BOUFLEUUER, op. cit..62). 

 

 Do que até agora apresentamos, pensando nas articulações entre as 

descobertas de Dussel e, ato contínuo, das categorias que submete a uma avaliação 

crítica, bem como as outras que cria com o propósito de postular a Filosofia da 

Libertação e tendo em vista o insight que essa passagem bíblica lhe possibilitou, 

alguns esclarecimentos ainda restam de pé.  Vejamos. 

 Em primeiro lugar pode parecer estranho o fato de Dussel insistir na escuta 

do Outro que se lhe revela como ―mistério‖. O que esta palavra implica? Estaria o 

filósofo Dussel ―refém‖ de uma categoria teológica que, nesse caso, pouco explica 

sobre o homem concreto, histórico? 

 Ora, mistério, aqui, implica na não redutibilidade do outro no Ser (Totalidade) 

a ser conhecido como outro ente, uma vez que, além do ser existe alguém, além do 

ser (como Pessoa) que não é meramente ―exterior‖ a mim, à minha totalidade ou à 

totalidade do sistema – e eu considero alguém exterior a mim dentro da 

exterioridade do sistema por força da alienação e da ideologia que costuram uma 

ética própria, que serve ao sistema - e esse alguém dá-se a conhecer na 

complementaridade do ver e escutar. Isso implica num ato de transcendência a um 

Outro, no limite, irredutível ao pleno conhecimento (ao abrigo do Ser, na ontologia 
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clássica) ou mesmo como ―objeto‖ (ente) do conhecimento da Ciência Moderna, 

mesmo no recorte das ciências humanas e sociais, interpretativas ou 

hermenêuticas46. Para Boufleuer: 

 

A exterioridade não pode ser compreendida como propriamente 
―exterior‖ à totalilidade. Ela surge no interior como um 
questionamento, como uma convulsão dentro do todo. Dussel a 
define como transcendentalidade interior (1977, p.53). É sempre a 
dimensão do homem não subsumida ao sistema. (Op. cit. p. 63).  

 

 Em segundo lugar a superação do conceito de liberdade. Um conceito que 

vem de dentro do sistema, desde o De ibero arbítrio da Teologia medieval, mas 

sobretudo o conceito moderno de liberdade, desde Espinosa, marcado pela ideia de 

―consciência da necessidade‖ – no meu ideário burguês de liberdade eu posso sentir 

a necessidade de continuar explorando o outro como um ―escravo‖ ou ―bárbaro‖, 

―inculto‖, etc., dentro do sistema, por que não? - ainda que sustentado por uma nova 

lógica (Hegel)47. 

 Em terceiro lugar, trazer para o campo da Libertação, um passo à frente da 

liberdade, por se tratar de ―leituras‖ de mundo (Freire, mais uma vez) e ação 

resistente de sujeitos situados ―fora do sistema‖, vistos, percebidos, mas não 

escutados. Ademais, os não escutados também em situação de patente dificuldade 

                                                           
46

 Um exemplo, é o caso da Psicanálise na tentativa de compreensão dos paradigmas diferenciados de culturas, 

os motivos de um homicídio ou, mais ainda, um ato de suicídio; outro exemplo, na justificação ético-jurídica da 

pena de morte... enfim, o direito inalieanável à vida e ao mistério insondável do Outro como Pessoa, na 

alteridade.. 

 

47
 Um estudo profundo do diálogo dusserliano com o pensamento europeu, notadamente, o questionamento às 

filosofias hegemônicas na leitura dusserliana nos vem de um trabalho recente da USP, de autoria de Daniel 

Pansarelli. Trata-se de uma fecunda tese de doutorado, no campo da Filosofia da Educação, orientada por 

Antônio J Severino. Salienta-se, neste trabalho, a revisão crítica do pensamento (totalizante) de Hegel e sua 

lógica como típico das grandes filosofias do ―centro‖, considerado por Dussel como  a filosofia que, por 

excelência, determina as bases lógico-epistemológicas e hermenêuticas da leitura da Modernidade na era pós-

hegeliana, incluindo o próprio marxismo.  (Ver, em especial, os itens: 2.2 - ―A filosofia hegemônica de Hegel‖ e 

2.4 – ―Legitimação de histórias de opressão‖. Não foi por acaso que Dussel, a partir desse diálogo confrontante, 

ao questionar da dialética (idealista hegeliana) assume a criação de um novo conceito, paralelo, o de Ana-lética, 

presente em seus escritos posteriores. Analética entenmdida como uma outra lógica dialética (lógica da 

realidade, não idealista, em suas contradições), que possa incluir as ―filosofias bárbaras‖, como a Filosofia da 

Libertação. 
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em resistir, dado uma arma estratégica que o próprio sistema impõe: a alienação. 

Alienação e libertação formam o jogo de forças antagônicas a qualquer programa de 

afirmação da alteridade. 

 Nesse conflito, a compreensão de ―alienação‖ não é o de alliens, como o 

estrangeiro situado ―fora‖, numa relação de estranhamento com o que acontece, 

com a cultura do sistema, com os que os filósofos vêem na totalidade dada (do ser 

como espelhamento do ―mesmo‖) ou os demais intérpretes das ciências humanas, o 

daquele ―inculto‖ no exterior do sistema, carente de informações, mesmo do senso 

crítico das próprias ideologias do sistema, como o fundo iluminista de cultura nos fez 

pensar (sobretudo na academia). Aliás, Boufleuer  não poupa a própria Filosofia, 

Moderna, notadamente, quando afirma que: ―A filosofia nada mais foi do que a 

justificação ideológica da expansão europeia‖ (Op. cit. p. 67)  

 Conforme Dussel, para a tarefa árdua e radical de compreender alienação 

cumpre fazer a passagem de um lado da ponte, isto é, o campo da ontologia da 

totalidade, onde a liberdade se postula como corolário do sujeito, para o lado da 

metafísica da alteridade. Liberdade e libertação se apresentam como conflito, uma 

vez que está em jogo o Mesmo e o Outro, esquecido ou dominado por aquele 

―Outro‖ (sempre o mesmo) de dentro do sistema. Nesse jogo a alienação consiste 

em trazer o ―outro‖ (distinto de mim), - trazer o ―patinho feio‖ para debaixo das asas, 

para o grupo, desde que ele se pareça com os outros, ―iguais‖, o ―mesmo‖, para 

dentro de meu sistema de dominação; estar dentro do sistema unidimensional é que 

consiste a alienação. Daí, a função da ideologia tomada como instrumento de 

classe, com suas éticas próprias, justificadoras da dominação.48 Não é a percepção 

(olhar apenas) do outro como ―alienado‖, (desinformado, inculto, iletrado, ignorante, 

etc.), mas o outro alienado inclusive por mim, que apenas o vejo de dentro do 

sistema em que estou incluso.  

Para a metafísica da alteridade o Outro não é o diferente (o di-ferido 
do ―mesmo‖), mas o distinto (com matriz própria) que tem sua 

                                                           
48

 Ideologia aqui tomada no sentido negativo de ser um instrumento de dominação e não como ideologia 

libertadora. Se ideologia é um sistema de ideias estruturado para a ação humana, supõe estratégia advindas de 

uma escolha ética. Daí, a pronúncia-anúncio de Dussel  no próprio título de sua obra capital: ―Por uma ética de la 

liberación... 
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história, sua cultura, sua exterioridade (1977, p. 58 . A incorporação 
do outro num sistema unidimensional é a sua negação como distinto. 
É a isto que chamamos de alienação pelo processo de totalização. 
(...) Alienação do Outro consiste em ele deixar de ser o centro de seu 
mundo para tornar-se apenas um elemento que gira em torno de um 
mundo alheio. (BOUFLEUER, op. cit. p. 67-68). 

  

 Fica de pé, na propositura dessa metafísica da alteridade, que não implica em 

estranhamento  ou mesmo aversão ao outro, como prática dominadora com suas 

ideologias de fundo – por exemplo, numa verdadeira pastoral das Midas contra os 

defensores do direitos humanos como defensores de ―bandidos‖ - o outro. O pro-jeto 

de libertação, em Dussel, funda-se numa abertura que visa não ―suavizar‖ o conflito 

mas de dizer sim ao outro pelo diálogo interativo,  fazendo desse diálogo a chance 

da abertura de um novo processo histórico, mesmo diante do imprevisível. Esse 

processo de dizer sim ao Outro (não simplesmente acordo ou desacordo sobre os 

conflitos) mas a atitude de querer escutá-lo, escutar quem está ―imerso no sistema, 

mesmo sendo livre‖, (a própria liberdade de dizer), ouvir seu grito, seu clamor, ou até 

mesmo entender o motivo de seu ódio implica numa libertação alterativa. Fora do 

projeto histórico de libertação, o Outro, mesmo em seu rancor, mostra-se devorado 

pelo sistema. 

 O projeto de libertação, para além de uma circularidade de relações estreitas, 

interpessoais - eu e aquele outro meu vizinho, meu filho, meu aluno, etc. -  até 

mesmo para a crítica do próprio sistema, desde que não seja a troca de uma 

totalidade por outra, dentro do sistema dominante, por exemplo, na crítica 

marxista49, cuja expressão ―ditadura do proletariado‖ supõe a troca de um sistema 

pelo outro, dos ―de cima‖ pelos ―de baixo‖ do sistema. 

 Mas no que vai dar tudo isso, se ao projeto de libertação alterativa não 

comportar estacionarmos no campo da percepção do outro apenas como ―mistério‖ 

– campo antropológico e intrapessoal das relações – ou ―trocarmos de lado‖ no 

                                                           
49

 Por questão de recorte temático de nosso trabalho e por não se tratar de uma tese no campo da Filosofia 
(notadamente da Filosofia Política) não aprofundaremos  o diálogo de Dussel com o marxismo e a filosofia 
da práxis daí derivada. Chamamos novamente a atenção para o denso trabalho de ―rastreamento‖ elaborado 
por Pansarelli em sua tese (já lembrado na nota 13) especialmente, nesse caso, o capítulo 3: ―Filsofias 
críticas europeias na leitura dusserliana‖, (páginas 111 a 148). 
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sistema sistema, mesmo quando fazemos a crítica das ideologias – ou o discurso 

contra-ideológico dentro do sistema?50 

 Agora estamos diante da emergência da práxis, que se apresenta, finalmente, 

como o corolário do pensamento de Dussel.  Práxis, contudo que pode ser o 

resultado da ontologia da totalidade, alienadora, com suas éticas próprias e suas 

heranças e justificações ideológicas, ou práxis libertadora, resultado da realização 

da metafísica da alteridade (libertadora porque interativa, como vimos), que realiza 

de outro modo (não apenas subjetiva, do livre arbítrio para dominar) a liberdade por 

um outro nível  de reconhecimento e do outro em seu ser e não ―dentro do Ser 

(totalidade). Supõe, contudo, um pro-jeto - caso contrário afogaríamos no ―mistério 

insondável do homem‖ pelo mistério,  que não nos bastaria como simples abstração 

- fundado noutra Ética, que implica no decisivo nos passos a seguir.   

 Implica no que Dussel chamou de ―níveis de concreção‖ do discurso de 

libertação - visível em praticamente todas as obras sobre Dussel. Quatro níveis de 

ação que, contudo, supõe outra Ética (não a do centro) e que Dussel chamará, 

desde a postulação de seu projeto de libertação da América Latina, nos quatro 

volumes de sua obra capital: erótica, pedagógica, política e arqueológica, (ou 

religiosa) na obra: Por una Ética de La liberación latinoamericana, desde os anos 70 

– e tantos escritos, daí resultantes. Um projeto de Ética libertadora de uma ―filosofia 

bárbara‖, Filosofia desde uma América que passou a receber outras denominações: 

―América profunda‖ (expressão de Rodolfo Kusch), ―América – o não ser‖ (expressão 

de Roque Zimmermann) ou uma América com suas ―veias abertas‖, (expressão do 

escritor Eduardo Galeano), entre outros, tamanha a ressonância de um ―grito 

filosófico-histórico-hermenêutico‖ (ou teológico-histórico-hermenêutico) que também 

clama pela libertação do próprio pensamento desde nossas raízes  - ou nossa 

totalidade própria – como um ―outro‖ logos que não apenas vê ou ―ilumina‖ a 

realidade, mas recebe os gritos de seus sujeitos sociais esquecidos. 

                                                           
50

Dos autores supra-citados, notadamente os que estamos usando,mais diretamente, além das referências 

diretas a Dussel, José Luiz Ames, na obra citada, editada pelo CEFIL de Campo Grande, MS, avança numa 

descrição mais minuciosa, que chama de ―pontos para discussão‖ (item 2.3 de sua tese), de suma importância 

para compreensão das estratégicas do projeto de libertação. Ver os itens 1 a 5 de tal projeto: ―O critério da 

eticidade: o sim-ao-Outro (Bem) e o não-ao-Outro (Mal)‖; ―O pro-jeto de libertação e a ideologia (de libertação)‖. 
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 A partir de tais níveis de concreção (erótica, pedagógica, política e 

arqueológica) em geral as três primeira recebem maior atenção dos ensaios, artigos, 

dissertações, teses. E esses três primeiros níveis, como o esperado, recebem um 

tratamento dos estudiosos de Dussel, sem, necessariamente priorizar um nível sobre 

o outro do ponto de vista de uma eventual ―maior importância‖. Algumas ênfases são 

dadas, eventualmente, em virtude do recorte temático dos estudos, reconhecendo-

se, via de regra, a convergência, sobretudo dos três primeiros, no projeto de 

libertação, de forma que aparecem umbilicalmente ―interdisciplinarizados‖ (na falta 

de outro termo mais apropriado). É o que acontece, por exemplo, com o 

comentarista João Pedro Boufleuer, de que estamos nos servindo nesse trabalho, 

que enfatiza a pedagógica, por conta do recorte no tema da educação em seu 

trabalho51 

 Em nosso caso, mesmo entendendo a inseparabilidade desses quatro níveis 

no projeto de libertação, e que não há libertação pedagógica fora sobretudo da 

política e da erótica – e que o campo de atuação como práxis pedagógica, do 

professor, por exemplo, na escola, que veremos adiante – por conta também da 

necessidade de um recorte, já anunciado, permaneceremos prioritariamente na 

pedagógica, apenas tangenciando, quando necessário, os demais níveis de 

concreção. 

 

3.2.1.1 A pedagógica de Dussel 

 

 A erótica e a pedagógica ocupam todo o volume III dos cinco volumes da obra 

Para uma ética da libertação latino-americana. Trata-se de um volume intenso e 

profundo de uma hermenêutica do ethos  que determinou os fundamentos da 

totalidade do ser (ontologia da totalidade) como base de uma práxis teórica e 

                                                           
51

 Fato quer não acontece com José Luiz Ames, em sua dissertação de mestrado em Filosofia, quando, quando, 

no Capítulo III, trata, em ―em de igualdade‖ esses quatro níveis, realizando uma síntese desses quatro níveis, de 

inegável importância  para a divulgação da obra de Dussel no Brasil, na academia. (Cf. Cap. III, p. 79-154 da 

obra citada, com os respectivas pontos de discussão ao final de cada parte, como já anotamos). 
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ideológica da civilização ocidental em séculos de hegemonia e dominação, como já 

vimos.  

 A erótica, como primeiro nível de concreção da libertação recebe um profundo 

tratamento, pelo mergulho até as raízes da civilização ocidental, desde suas origens 

semitas, com a marca patriarcal dominante, na relação homem-mulher num esforço 

teórico que repensa a função dominadora dos próprios mitos gregos, de seus 

filósofos, principalmente Platão, numa revisão psicanalítica da ―pulsão de vida‖ do 

desejo, como desejo dominante, que vem até ao diálogo crítico com a obra de 

Sigmund Freud. 

 A pedagógica, mesmo sendo o nível de concreção (da libertação) que nos 

interessa mais de perto, começando da relação pai-filho e se estendendo à relação 

mestre-discípulo, entre outras, que implica no tratamento de saberes, aprendizados 

e práticas a eles relacionados, não está desligada nem da erótica – uma vez que a 

escola, por exemplo, não é uma ilha em que a dominação machista deixa de 

acontecer – tampouco da política, que é o campo de relações entre irmãos, também 

expandida nas relações sociais, de conflito, dominação ou solidariedade. Aliás, a 

pedagógica, não por acaso, situa-se na obra de Dussel ―após a erótica‖ e ―antes da 

política‖, em seu tratamento, o que vale a dizer, literalmente, que está ―no meio‖. Daí 

resulta, via de regra, sua própria dificuldade, nas limitações imposta à sua práxis, se 

entendermos que nenhuma mudança social significativa nasce no campo da 

educação (sobretudo escolar) como a-priori, mas acontece pela mediação que 

consegue estabelecer com a sociedade (nos outros dois níveis de concreção), 

podendo ser os espaços educacionais tão somente espaços de reprodução social, 

pelo fato de nem sempre dar conta de resolver o equilíbrio, nessa bipolaridade, e 

sem poder avançar num projeto de libertação  (quando o tem) por conta também das 

limitações dos próprios sujeitos sociais nela envolvidos. 

 

Antes de qualquer coisa é preciso dizer que para Dussel, a 
pedagógica é um conceito mais amplo do que pedagogia. Este, como 
ciência da educação, se ocupa com os aspectos teórico-práticos do 
processo ensino-aprendizagem. Já a pedagógica é a parte da filosofia 
que pensa a relação face-a-face do pai-filho, mestre discípulo, 
médico-psicólogo-doente, filósofo-não-filósofo, político-cidadão, etc. 
(DUSSEL, 1977, apud BOUFLEUER, op. cit. p.77).  
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 Uma lembrança que, a nosso ver, precisa ser trazida para esta página é a de 

um contexto atual de pesquisas em pedagogia. Desde mais ou menos dois séculos, 

nota-se um investimento, sem tréguas, na natureza da criança, sua identidade, seus 

espaços-tempos vivenciais próprios, que as Pedagogias, desde o Emílio, de 

Rousseau, no marco teórico iluminista, em Pestalozzi, Freubel, Montessori... 

chegando à contribuição incontestável da epistemologia genética de Piaget, as 

práticas construtivistas, os avanços atuais da Neurociência – por exemplo, na teoria 

da múltiplas inteligências de Gardner - o elenco de ―competências para ensinar‖ de 

Perrenoud – entre tantas contribuições. Contudo, a pedagógica de Dussel não 

descola de uma crítica da civilização, quando, no processo de totalização aqui 

descrito, a reprodução do mundo adulto pelo discípulo representou um modo próprio 

de alienação pedagógica, por ser uma relação tributária de uma totalidade 

hegemônica em que o pai (varão, macho dominante, na erótica), representado pela 

mestre, ou a mãe, na sua atribuição de educadora  (―dócil‖, no lar, porque dominada 

na relação erótica), na escola reproduz essa alienação – enquanto ―tia‖, como ainda 

as próprias crianças o reproduzem na linguagem cotidiana da escola. A pedagógica 

de Dussel vai às raízes dessa herança.  

 Dussel não propõe a pedagógica (e os outros níveis) por conta de um devir 

da educação ideal sem fazê-lo na denúncia histórica de uma relação bipolar (pai-

filho, metre-discípulo...) de uma ontologia da totalidade. Dussel não é um idealista. 

Mesmo quando se avança em projetos pedagógicos que se expressam, na medida 

do possível, como uma práxis pedagógica alterativa e libertadora, pelo fato de a 

educação ser uma prática social sempre contextualizada no tempo-espaço 

educacional (escolas, modelos de ensino, etc.) o risco da tentação ao retorno de 

práticas dominadoras sempre existe, por conta de uma herança de totalização que 

não desaparece só porque desejamos.  Aí reside uma constante vigilância, uma vez 

que a responsabilidade em formar gerações e aprender com elas, na relação 

alterativa, os sistemas estão presentes. Cumpre, então, compreender uma 

anterioridade em que o mestre mostra caminhos. Ora, uma prática pedagógica que 

se enrijece em modelos ―que sempre deram certo‖ (discurso que em geral se ouve 

nas escolas) põe em jogo o face a face dos sujeitos e da relação mestre discípulo. 
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Contudo, a mudança pela mudança - em geral de métodos pedagógicos ―dinâmicos, 

atraentes‖ – não bastam, quando o que está em jogo na pedagógica é o rosto do 

Outro, de cada um nessa bipolaridade, o do mestre e o do discípulo e a favor dos 

dois e ambos como sujeitos resistentes frente à totalização. Essa relação, como 

esforço para minar, na pedagógica e sua interface com outros níveis de concreção 

(erótica e política, notadamente) é um fazer caminhos que, a nosso ver, investe 

contra a ideia de alienação já proposta por Dussel.  

 Agora chegamos ao ponto de contrapor o outro autor que escolhemos para o 

diálogo com Dussel - Paulo Freire.  

 

 3.2.2 Freire 

Paulo Reglus Neves Freire, nasceu no dia 19 de setembro de 1921, na cidade 

de Recife, filho de Joaquim Temístocles Freire e de Edeltrudes Neves Freire. Seu 

pai era sargento do exército e sua mãe adorava trabalhar com bordados. 

 Seu pai o criou junto aos seus irmãos, num clima de muito respeito e 

disciplina; isto é explicado pela formação e profissão que ele ocupava.   

 No que se refere ao aspecto religioso, a família Freire vivenciou diferenças, já 

que seu pai era espírita e sua mãe católica. E foi o catolicismo que marcou a vida de 

Paulo Freire, pois desde cedo começou a participar das atividades religiosas, 

promovidas pela igreja. Essa relação participativa passaria a ter um significado muito 

forte na sua militância política e educacional. Influência presente no parágrafo 

abaixo, quando Paulo Freire nos fala, num discurso emocionante 

Com eles aprendi o diálogo que procuro manter com o mundo, com os 
homens, com Deus, com minha mulher e com meus filhos. O respeito 
de meu pai pelas crenças religiosas de minha mãe ensinou-me desde 
a infância a respeitar as opções dos demais. Recordo-me ainda hoje 
com que carinho escutou-me quando disse-lhe que queria fazer minha 
primeira comunhão. Escolhi a religião de minha mãe e ela auxiliou-me 
para que a eleição fosse efetiva. As mãos de meu pai não haviam sido 
feitas para machucar seus filhos, mas sim para ensinar-lhes a fazer 
coisa.(FREIRE, 1980, p. 13). 
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 Apesar das contradições, que desde a infância marcaram sua história, Paulo 

Freire conseguiu construir uma vida regada, pelo menos no início, de fartura e muita 

molecagem. Esse garoto aprendeu a ler no quintal de sua casa, o que pode tê-lo 

influenciado na sua paixão por aqueles que nunca tiveram a chance de adentrar no 

espaço de sala de aula. O que não era o caso de Paulo Freire, que adorava quando 

sua mãe lhe ensinava as primeiras lições, ler e escrever sem nenhuma 

obrigatoriedade formal.  

 Aprendeu a ler debaixo da mangueira, no quintal de sua casa, o chão, como 

ele mesmo 

dizia, era o quadro negro e o graveto era o giz – imagem que muito marcou sua vida 

e está expressa em sua obra. Sua mãe lhe ensinava a ler e escrever com palavras 

do próprio mundo que o cercava, palavras profundas, extraídas tanto de um mundo 

real como imaginário. Essas palavras de significado marcaram o início do processo 

dialético da alfabetização na vida de Paulo Freire. 

 Após o contato com as palavras que iam construindo sua leitura de mundo, 

Paulo Freire iniciou seu processo de alfabetização, agora no contexto formal de 

educação. A alfabetização, embora diferente do que fora aprendido com seus pais 

no quintal de sua casa, não seria problema para o menino, muito menos para a 

escola, já que estava quase alfabetizado. Diferentemente, e em época distinta, a 

educação inicial de Freire foi regada de muitas alegrias o que, infelizmente, não tem 

sido a realidade de muitas escolas brasileiras. 

 O início da infância de Paulo Freire foi feito de momentos muito felizes. No 

entanto, resultado da contradição sócio-econômica da região Nordeste, nem tudo foi 

alegria para a família Freire, bem como para a grande maioria das pessoas que lá 

vivia. Com a crise de 29, sua família passou por grandes dificuldades financeiras, o 

que os levaram a abandonar Recife e ir viver numa cidade a 18 Km, da capital, 

Jaboatão. A partir desse momento a vida de Paulo Freire toma um outro rumo. 

Embora já conhecesse o significado da pobreza, o destino já o estava preparando 

para enfrentar essa cruel realidade. Foi nesse período de transição que perdera 

também seu pai. Freire (1980, p. 14) nos relata ―A crise de 29 obrigou minha família 

a mudar-se para Jaboatão, onde parecia menos difícil sobreviver. Uma manhã de 
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abril de 1931, chegávamos à casa onde viveria experiências que me marcariam 

profundamente‖.  

 Com a morte de seu pai, a vida da família Freire desmorona economicamente 

e começaram a viver na pele as contradições sociais postas naquele contexto 

nordestino. A escola, que para ele havia sido desejada, parecia não mais existir. 

Teve de abandonar seus estudos, por conta da pobreza que assolava a maioria das 

pessoas que viviam naquela região. 

 Apesar da pobreza, Paulo Freire não deixou de desfrutar sua adolescência, 

buscou curti-la profundamente, talvez tivesse sido a maneira que encontrou para 

descarregar suas frustrações. Em Jaboatão jogou pelada e nadou com os garotos, 

por outro lado, foi exatamente nessa cidade, que começou a perceber e a refletir 

sobre as contradições existentes naquele contexto social. Ele indagava sobre a 

pobreza de sua família e das outras com quem convivia diariamente.  

 A experiência com essa realidade fez com que abrisse os olhos para uma 

nova situação. Em Gadotti, vimos como Paulo Freire começou a perceber as 

diferentes leituras da realidade, em suas diferentes linguagens, percebeu, nas suas 

brincadeiras com os garotos da sua classe social: ―A experiência com eles, foi me 

fazendo habituar com uma forma diferente de pensar e de me expressar, que era 

exatamente a sintaxe popular, a linguagem popular, cuja compreensão rigorosa me 

dedico hoje como educador popular‖ (1991, p.22). 

 Após alguns anos, excluído da escola, Paulo Freire retorna; no entanto, a 

realidade era outra. Estava defasado cronologicamente, e seus colegas tinham uma 

grande diferença social, o que o tornava um garoto tímido e desajeitado. Moacir 

Gadotti nos informa como Paulo Freire se via quando adolescente 

Eu era compridão, altão, de calças curtas, e correndo já o risco do 
ridículo do tamanho das calças. As calças eram menores do que o 
comprimento das pernas. Confessa que tinha a sensação de ser um 
adolescente feio. Rejeitava o próprio corpo, sua forma demasiado 
angulosa. Tinha medo de fazer perguntas em sala de aula, porque, 
sendo mais velho que os colegas, sentia-se na obrigação de formular 
questões inteligentes e mais rigorosas que os demais. (GADOTTI, 
1991, p.21) 

 



155 

 É nítido perceber nessas palavras que Paulo Freire sofreu as consequências 

de viver na pobreza, e esse sentimento de desvalorização pessoal e intelectual é 

uma das principais características que perpetua as diferenças sociais. 

 O retorno de Freire para a escola demarcaria um novo contexto para a sua 

vida. Apesar das dificuldades econômicas e pedagógicas, ele não desistiu. Aos 20 

anos, em 1941, iniciou seu curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife e, já 

habituado, mas não conformado com os problemas apresentados pela escola 

formal, fizera inúmeras leituras literárias, brasileiras e portuguesas, como também 

iniciou suas leituras na área da Filosofia, Sociologia, como também na área da 

Psicologia da Linguagem. Mas foram as leituras de Jacques Maritain, Georges 

Bernanos, Emanuel Mounier, entre outros, que determinaram uma influência cristã 

em sua formação intelectual, religiosa e humanista. 

 Inicia-se aí, uma paixão ainda não revelada. É também dessa mesma época, 

sua primeira experiência como professor, do curso ginasial, do qual tirava o dinheiro 

para ajudar no custeio da família. 

 Aos 23 anos, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, professora primária, 

uma mulher que muito contribuiu na sua formação pessoal e intelectual, para ele 

uma mulher singular e plural ao mesmo tempo. Com ela Freire teve cinco filhos. 

Vejamos o carinho que Freire (1980, p. 15) reservava à sua companheira, expresso 

nas seguintes palavras: 

 

À Elza, professora primária e, depois, diretora de escola, devo muito. 
Sua coragem, sua compreensão, sua capacidade de amar, seu 
interesse por tudo que faço, sua ajuda nunca negada, e sequer 
solicitada (pressente a necessidade de ajuda), me têm sempre 
sustentado nas mais problemáticas situações. Foi a partir do 
casamento que comecei a me preocupar sistematicamente com 
problemas educacionais. Estudava mais Educação, Filosofia e 
Sociologia da Educação que Direito, curso em que fui um aluno médio. 
Foi Elza que revelou sua paixão, ainda escondida. Embora fosse 
advogado, Paulo Freire nunca se identificou muito com essa profissão, 
principalmente quando teve que cobrar uma dívida de um jovem 
dentista, que, ao expor seu ponto de vista, levou Paulo Freire a uma 
profunda reflexão. Não poderia ele defender uma causa que colocasse 
em evidência o problema do outro. É o próprio Freire quem diz: 
―...após falar com o jovem dentista, devedor tímido e vacilante, deixei-
o ir em paz: que passe sem mim, que prescinda do advogado; sentia-
me muito feliz por não o ser daí por diante‖. (1980, p. 15).   
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 O momento vivenciado por Paulo Freire ao defrontar com sua primeira causa, 

como advogado, surge como divisor de águas de sua real vocação. Em Freire (2005, 

p. 17) destacamos o seguinte relato: 

 

Me emocionei muito esta tarde, quase agora, disse a Elza. Já não 
serei mais advogado. Não que eu não veja na advocacia um encanto 
especial, uma necessidade fundamental, uma tarefa indispensável 
que, tanto quanto outra qualquer, se deve fundar numa ética, na 
competência, na seriedade, no respeito às gentes. Mas não é a 
advocacia o que quero. Falei então do havido, das coisas vividas, das 
palavras, dos silêncios significativos, do dito, do ouvido. Do jovem 
dentista diante de mim a quem convidara a vir ter uma conversa 
comigo enquanto advogado de seu credor. O dentista instalara, senão 
totalmente, pelo menos em parte, seu consultório e não pagara seus 
débitos. ‗Errei, disse ele, ou fui demasiado otimista quando assumi o 
compromisso que hoje não posso honrar. Não tenho como pagar o 
que devo. Por outro lado‘ continuava o jovem dentista, em voz lenta e 
sincera, ‗segundo a lei, não posso ficar sem os instrumentos de 
trabalho. O senhor pode providenciar a tomada de nossos móveis – a 
sala de jantar, a sala de visita... ‗E, rindo um sorriso tímido, nada 
desdenhoso, mais com humor do que com ironia, completou: ‗só não 
pode tomar minha filhinha de ano e meio‘. Ouvi calado, pensativo, 
para, em seguida, dizer: ‗ Creio que você, sua esposa, sua filhinha, 
sua sala de jantar, sua sala de visita vão viver uns dias como se 
estivessem entre parênteses com relação aos vexames de seus 
débitos. Só na próxima semana poderei ver o credor a quem 
devolverei a causa. Mais uma semana, possivelmente, ele levará para 
conseguir outro necessitado, como eu para ser seu advogado. 
Gostaria de lhe dizer também que, com você, encerro minha 
passagem pela carreira nem sequer iniciada. Obrigado‘. 

 

 Enfim, sua grande paixão pela educação é revelada. Ao chegar em casa, e ao 

expor o que havia acontecido a Elza, que o olhou em seus olhos e disse: ―Você não 

nasceu para advogar, mas, para ser educador‖.  

 Após essa revelação, no ano de 1946, Paulo Freire se entrega de corpo e 

alma às questões educacionais. Naquele mesmo ano fora convidado por um amigo 

a trabalhar no Serviço Social da Indústria (SESI), no Departamento de Serviço 

Social. Em seu novo emprego, manteve contato com a população mais simples, os 

desprovidos da sociedade. Entretanto, seu papel não era tornar essas pessoas 

emancipadas, e sim, uma espécie de trabalho assistencialista de doação de favores. 
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 Essa relação com o povo proporcionou a ele o contato significativo e real de 

mudança. Inicia-se aí um ―novo‖ (se assim podemos afirmar) Paulo Freire. Re-

lembrando a sua sofrida infância, quando perpetuavam atitudes autoritárias e ao 

mesmo tempo passivas, iniciou seu trabalho, visando construir um diálogo mais 

profundo com o povo, uma ação que viabilizasse a tomada de consciência das 

pessoas que o circundavam. Aprendeu no diálogo. Foi mediatizando com o povo 

que percebeu o sofrimento e as alienações que ali perpetuavam. Afinal, fez-se 

educador. 

 Paulo Freire (2005, p. 19) nos remete às suas lembranças de infância, 

quando nos relata sobre a sua trajetória de vida: 

 

A experiência da infância e da adolescência com meninos, filhos de 
trabalhadores rurais e urbanos, minha convivência com suas ínfimas 
possibilidades de vida, a maneira como a maioria de seus pais nos 
tratava a Temístocles, meu irmão imediatamente mais velho do que 
eu e a mim, seu ‗ medo à liberdade‘ que eu nem entendia nem dele 
falava assim, sua submissão ao patrão, ao chefe, ao senhor, que mais 
tarde, muito mais tarde, li em Sartre, como sendo uma das expressões 
da ‗conivência‘ dos oprimidos com os opressores. Seus corpos 
oprimidos, hospedeiros, sem ter sido consultados, dos opressores. 
Interessante, no contexto da infância e da adolescência, na 
convivência com a malvadez dos poderosos, com a fragilidade que 
precisa virar força dos dominados, que o tempo fundante do SESI, 
cheio de ‗soldaduras‘ e ‗ligaduras‘ de velhas e puras ‗adivinhações‘ a 
que meu novo saber emergindo de forma crítica deu sentido, eu ‗li‘ a 
razão de ser ou algumas delas, as tramas de livros que ainda seriam 
escritos e que viriam a iluminar a memória viva que me marcava: 
Marx, Lukács, Fromm, Gramsci, Fanon, Memmi, Sartre, Kosik, Agnes 
Heller, M. Ponty, Simone Weil, Arendt, Marcuse… 

 

 Como podemos perceber, o passado de Paulo Freire fora muito significativo 

para sua vida; como verdadeiro divisor de águas da sua formação e participação nas 

atividades que promovera como pessoa, educador e escritor. Um passado que 

―regou com o próprio sangue‖, as leituras posterior dos filósofos acima referidos.  

 Na época em que atuava como funcionário do SESI, ele aplicou uma 

pesquisa com as famílias das crianças que frequentavam as escolas, no intuito de 

saber como era a relação entre pais e filhos. Ele acreditava muito na importância da 

família para o contexto escolar, e dessa maneira haveria uma maior chance de 
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proporcionar uma tomada de consciência, melhorando, assim, a qualidade de vida 

da população envolvida.  

 Tomado em suas mãos o resultado, Paulo Freire fez uma via-sacra por todos 

os núcleos ou centros sociais do SESI, no estado de Pernambuco, no intuito de 

discutir, junto com as famílias e a sociedade, a relação existente entre autoridade e 

liberdade. Para ele, uma descoberta fundamental desde seus primeiros contatos 

com o povo já como um ―educador-aprendente‖ - mais tarde chamará de ―educador-

educando‖ em toda sua obra - somente nas discussões coletivas é que propomos 

ações democráticas. Ademais, Freire percebeu que em muitas das vezes 

equivocava-se em achar que as suas palavras fossem compreendidas e refletidas 

num outro contexto social, já que uma coisa é falar para o povo, e a outra é construir 

a fala com o povo.  

 Numa de suas andanças Paulo Freire percebeu a diferença acentuada nas 

diferentes falas, quando um pai de família, homem simples, trabalhador, nas suas 

poucas, mas significativas palavras, fez com que repensasse sua ação como 

educador e já um conferencista. Revelou-se aí um profundo momento de angústia e 

sabedoria, para o nascimento de um ―outro‖ (se é que também podemos usar este 

termo tranquilamente) Paulo Freire. Esse momento ocorreu exatamente quando 

Freire proferia uma conferência sobre o castigo para um grupo de pais. Existiam ali 

pessoas analfabetas, empregadas e desempregadas, gente do povo, da zona rural e 

urbana. Havia ali o desespero e a falta de esperança. 

 O questionamento a seguir relata a história de um pai de família presente 

numa das conferências de Paulo Freire   

 

‗Acabamos de escutar‘, começou ele, ‗umas palavras bonitas do dr. 
Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo. Bem ditas. Umas até simples, 
que a gente entende fácil. Outras mais complicadas, mas deu pra 
entender as coisas mais importantes que elas todas juntas dizem‘. ‗ 
agora eu queria dizer umas coisas ao doutor, que acho que meus 
companheiros concordam.‘ Dr Paulo, o senhor sabe onde a gente 
mora? O senhor já esteve na casa de um de nós?. Começou a 
descrever a geografia precária de suas casas. A escassez de 
cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se 
acotovelam. Falou da falta de recursos para as mais mínimas 
necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos 
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sonhos com uma manhã melhor. Da proibição que lhes era imposta de 
ser felizes. De ter esperança.(...)- Doutor, nunca fui à sua casa, mas 
vou dizer ao senhor como ela é. Quantos filhos tem? É tudo menino?- 
Cinco – disse eu – mais afundado ainda na cadeira. Três meninas e 
dois meninos. - Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta 
no terreno, que a gente chama casa de ‗oitão livre‘. Deve de ter um 
quarto só para o senhor e sua mulher. Outro quarto grande, é pras três 
meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto para cada filho 
e filha. Mas o senhor não é desse tipo, não. Tem um outro quarto para 
os dois meninos. Banheiro com água quente. Cozinha com uma ‗linha 
Arno‘. Um quarto de empregada bem menor do que os dos filhos e no 
lado de fora da casa. Um jardinzinho de grama ingresa (inglesa). O 
senhor deve ter ainda um quarto onde bota os livros – sua livraria de 
estudo. Tá se vendo, por sua fala, que o senhor é homem de muitas 
leituras, de boa memória. Não havia nada a acrescentar  nem a retirar. 
Aquela era a minha casa. Um mundo diferente, espaçoso e 
confortável. - Agora, veja, doutor, a diferença. O senhor chega em 
casa cansado. A cabeça até pode doer no trabalho que o senhor faz. 
Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor fez agora. 
Isso tudo cansa também. Mas – continuou – uma coisa é chegar em 
casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, 
vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar os 
meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tem de 
acordar às quatro da manhã do outro dia pra começar tudo de novo, 
na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e 
até sai dos limites não é porque a gente não ame eles não. É porque a 
dureza da vida não deixa muito pra escolher.   (2005, p. 26-27) 

 

 Esse relato de vida levou Paulo Freire a uma profunda reflexão sobre a 

importância de o educador se inserir no mundo do povo para poder compreendê-lo. 

Dessa forma ele se propôs a fazer um estudo de como o povo se comunica, quais 

as questões e as problemáticas postas em seu universo. Nesse momento se 

envolve em trabalhos em prol dos movimentos populares. E nessa sua inserção, 

engaja-se primeiramente no Movimento de Cultura Popular – (MCP) do Recife, onde 

teve contato com a leitura de autores voltados à vida popular como Graciliano 

Ramos, Gylberto Freire, Jorge Amado, entre outros. Foi uma época muito frutífera 

para ele, já que nesse envolvimento começou seu trabalho de alfabetização de 

jovens e adultos.  

 Em 1959, Paulo Freire defende seu doutorado, com a tese Educação e 

atualidade brasileira, em que propôs uma educação democrática e criticou a forma 

em que a educação brasileira estava estruturada, como nos aponta Moacir Gadotti: 

―...uma revisão radical a partir do estudo das atribuições do processo educativo no 

âmbito de uma realidade histórica particular‖ (1991, p. 26).  Logo após sua defesa, 
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fora convidado para trabalhar na Universidade do Recife.  Foi nessa época que 

recebeu o convite para assumir o cargo de diretor do Serviço de Extensão da 

Universidade. Recebera também o convite para assumir a coordenação do 

programa de alfabetização de adultos. Combinado com sua ligação com os 

movimentos sociais, esses começaram a ter uma participação ativa, tais como: 

Movimento de Ação Católica – que antecedeu as mais recentes Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) -, Movimento de Cultura Popular, entre outros.  

 No ano de 1962, inicia-se na cidade de Angicos – Rio Grande do Norte, um 

novo processo de alfabetização, onde 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 

dias. Gadotti nos fala sobre a importância da participação de todos os envolvidos no 

processo de alfabetização 

 

A participação do sujeito da aprendizagem no processo da 
construção do conhecimento não é apenas algo mais democrático, 
mas demonstrou ser também mais eficaz. Ao contrário da concepção 
tradicional da escola, que se apoia em métodos centrados na 
autoridade do professor, Paulo Freire comprovou que os métodos 
novos, em que alunos e professores aprendem juntos, são mais 
eficientes. (1991, p, 34) 

 

 Dessa forma, inicia-se uma mudança paradigmática na relação professor-

aluno, deixando de ser uma postura autoritária e verticalizada, para se tornar uma 

relação democrática e horizontalizada. 

 Para que essa relação fosse completa era importante que os alfabetizadores, 

que participavam do programa, morassem na comunidade onde esse aconteceria, o 

que facilitaria o processo de alfabetização. Para tanto, era necessário que as 

palavras escolhidas saíssem do contexto e deveriam estar cheias de vida, palavras 

da realidade, vivas e significativas, retiradas do contexto e da vida dos alunos. Essas 

palavras geravam outras que deveriam ser codificadas e decodificadas pelos alunos. 

 Como esse programa de alfabetização levava a uma tomada de consciência 

do povo envolvido, devido à discussão que proporcionava, não era bem assimilado 

pela elite pensante da época. Para esses, era uma espécie de ―confronto‖ com a 

realidade posta. 
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 Em 1963 foi convidado, pelo então Presidente da República, João Goulart, e 

pelo seu ministro da Educação, Paulo de Tarso, para ampliar e renovar os 

programas de alfabetização de jovens e adultos em âmbito nacional. O programa, 

coordenado por Paulo Freire, tomou uma dimensão social, política e educacional 

profunda, de tal modo que, em 1964, segundo ele, estava planejada a criação de 

vinte mil círculos de culturas, para atender a 2 milhões de trabalhadores analfabetos. 

 Com o golpe militar de 1964, o Programa foi extinto e Paulo Freire, exilado. 

Recebeu convite do governo da Bolívia, para trabalhar no Ministério da Educação 

daquele país vizinho. Antes de atender ao convite boliviano, Freire foi convidado a 

se retirar e partiu para o Chile, onde permaneceu durante quatro anos. Segundo 

Gadotti (1991, p. 55) ―trabalhou na formulação do Plano de Educação em Massa e 

também como professor da Universidade Católica de Santiago, além de ser 

consultor especial da UNESCO‖. No Chile envolveu-se na luta pela democracia e na 

luta campesina. Percebeu, nesse envolvimento, o tamanho da discriminação social 

em que os trabalhadores campesinos estavam envolvidos. Viveu no Chile por longos 

cinco anos. Em Freire (1980, p. 23) podemos conferir o resultado de seu programa 

de alfabetização naquele país: 

 

Em dois anos o programa chileno atraiu a atenção internacional, e o 
Chile recebeu da UNESCO uma distinção que o aponta como uma 
das cinco nações que melhor superaram o problema do 
analfabetismo. Em 1968, o Escritório calcula que terá 
aproximadamente 100.000 alunos e 2.000 coordenadores. Não 
obstante, a continuidade do programa se encontra ameaçada pela 
existência de um estatuto temporário, ligado ao governo atual. Cortês 
desejaria ter um Escritório permanente para a Educação de Adultos, 
que sobrevivesse a toda mudança política. 

 

 Assim, o Método de Paulo Freire, já formalizado, firmou raízes e solidificou-se 

em alguns países latino-americanos, sobretudo o Chile, como ele bem nos mostrou. 

 Em 1969, foi indicado para assumir o Centro para Estudos da Educação e do 

Desenvolvimento da Universidade de Harvard, onde trabalhou durante alguns anos. 

Nesse novo trabalho, desenvolveu programas de alfabetização nos países menos 

desenvolvidos. Podemos entender melhor esse trabalho nos escritos de Peter 
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McLaren (1999, p. 19) sobre o trabalho desenvolvido por Paulo Freire nos anos de 

exílio. 

 

Como consultor do departamento de Educação do Conselho Mundial 
de Igrejas, onde desenvolveu programas de alfabetização para a 
Tanzânia e Guiné-Bissau que enfocavam a re-africanização desses 
países; desenvolveu programas de alfabetização pós-revolução em 
algumas ex-colônias portuguesas como Angola e Moçambique, 
programas esses motivados pelo trabalho de Frantz Fanon, por um 
recomprometimento com o marxismo e por uma simpatia pessoal 
pelo Movimento Popular pela Libertação de Angola, de Amílcar 
Cabral, pela Frente de Libertação de Moçambique e pelo Partido 
Africano para Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, 
cooperou com os governos do Peru e da Nicarágua em suas 
campanhas de alfabetização; estabeleceu o Instituto de Ação Cultural 
em Genebra em 1971, regressou brevemente ao Chile após o 
assassinato de Salvador Allende em 1973, trabalhando na área da 
reforma agrária, o que fez com que Pinochet o declarasse 
subversivo; participou em trabalhos de alfabetização em São Tomé e 
Príncipe, de 1975 a 1979.  

 

 Como podemos observar nas palavras de Peter McLaren, não foram poucas 

as experiências acumuladas por Paulo Freire. Elas nos levam a supor o quanto seria 

o ganho, para o povo brasileiro, se estivesse permanecido em nosso país. Ao 

contrário, em sua ausência, fora aplicado outro Programa de Alfabetização de 

Jovens e Adultos, que corria na contramão do proposto por ele. Esse Programa 

denominado Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado exatamente 

para contrapor-se ao programa proposto por Paulo Freire, então considerado, pelo 

governo ditatorial da época, como ―subversivo‖. Numa passagem do livro de Gadotti 

(1991, p. 53) há um estarrecedor depoimento de Paulo Freire: ―Nega o senhor – 

perguntou-lhes um dos juízes – que seu método é semelhante ao de Stalin, Hitler, 

Perón e Mussolini? Nega senhor que, com seu pretendido método, o que quer é 

tornar bolchevique o país?...‖  

 Foi nessa época, e resultado das experiências acumuladas, que Paulo Freire 

escreveu suas principais obras: Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia 

do oprimido. Tais obras, capitais, fizeram mudanças nos conceitos de educação e de 

cultura na época, e ainda continuam sendo lidas e discutidas. Por conta disso, é que 



163 

podemos dizer que essas duas obras já se tornaram clássicas da educação do 

Brasil, da América Latina e do mundo.  

 Outras contribuições de Paulo Freire vieram naturalmente, quando estava no 

exílio. Participou, em Guiné-Bissau, do Programa Nacional de Alfabetização, 

programa esse que teve grande interferência no crescimento intelectual e político, 

bem como no fortalecimento da educação popular, naquele país africano. 

 Nos meados dos anos 70, Paulo Freire foi convidado à aplicar sua 

alfabetização em São Tomé e Príncipe, onde aprendeu e ensinou muito, 

simultaneamente, e efetivou ainda mais seu papel de educador comprometido com 

um programa de libertação já solidificado. Em um documento mimeografado do IPF 

escrito por Torres (2004, p. 7) nos relata a experiência de Paulo Freire em alguns 

países Africanos:   

 

O primeiro contato de Paulo Freire com a África deu-se através de 
seu envolvimento com a Campanha Tanzaniense de Alfabetização 
depois de 1970. Ele foi convidado para apresentar seu método de 
alfabetização no Instituto de Educação Adulta da Universidade de 
Dar es Salanm e para ajudar a organizar novos projetos 
experimentais, como o currículo no Curso de Educação Adulta. 
Infelizmente, há apenas referências dispersas e escassa 
documentação sobre os experimentos com o método de 
alfabetização de Freire que poderiam ajudar a avaliar sua experiência 
na Tanzânia. Assim, a introdução de Freire à realidade africana, 
através da Tanzânia, foi uma importante etapa para que, em seguida, 
ele viesse a ter uma participação mais significativa em Guiné-Bissau, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe.   
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Foto 2: Prática educativa de Paulo Freire. 

 (Fonte:  Google imagens acesso agosto 2012) 

 

Resultado do seu envolvimento com a tomada de consciência dos povos mais 

necessitados socialmente, Paulo Freire recebeu o título de doutor Honoris Causas 

de várias Universidades do Brasil e do mundo. 

 Após 15 anos de exílio, Paulo Freire retornou ao Brasil. Como ele mesmo nos 

afirma em Gadotti (1991, p. 82).  ―Vim para reaprender o Brasil‖. 

 Em 1980, fora convidado para trabalhar na Universidade de Campinas – 

UNICAMP, o que não foi, pelo menos de início, muito bem aceito pela reitoria. No 

entanto, grande foi a mobilização de alunos e professores, até que conseguiram 

reverter a opinião dos membros da reitoria. Mesmo estando há 15 anos fora do 

Brasil, esse educador ainda era lembrado por sua luta pelos oprimidos e pela 

educação. 

 No ano de 1989, com a vitória dos Partidos dos Trabalhadores no qual era 

fundador e militante, na cidade de São Paulo, fora convidado para assumir a 

Secretaria de Educação daquele município. Essa experiência marcaria a vida dos 

educadores que conviveram com ele.  Ainda como Secretário de Educação 
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contribuiu para a fundação do MOVA-SP, que viabilizava a integração dos 

analfabetos na escola. Paralelamente, Paulo Freire possibilitou a participação de 

todas as pessoas, envolvidas com a escola, a participar da discussão e elaboração 

dos conteúdos a serem executados na escola. Sobre essa sua vontade de trabalhar 

com o coletivo, de propor estratégias educacionais novas e inusitadas, podemos 

melhor compreender, no pensamento abaixo de Saul (2000, p. 25 - 26) quando ela 

nos relata a experiência de vivenciar, na prática, o trabalho de Paulo Freire 

 

No dizer coloquial de Paulo Freire, era preciso ‗mudar a cara da 
escola‘; no entanto, era fundamental que a escola quisesse mudar a 
sua cara e por isso precisava ser respeitada, consultada, fazendo-se 
sujeito de sua própria história. Por isso ele indagava com detalhes 
sobre cada programa em andamento; ficava absolutamente atento à 
leitura da realidade, aos avanços e dificuldades, demonstrando 
profundo respeito pela história e vivendo um tempo de mudança com 
paciência/impaciente. Entusiasmava-se com cada pequeno avanço; 
relato de simples ações de escolas que evidenciam estar 
caminhando na direção de uma escola séria, na produção de 
conhecimentos, ao mesmo tempo alegre e democrática, era o 
suficiente para mantê-lo animado e estimulado. Desafiava-me sempre 
com novos projetos, quase todos ousados. (...) A cada novo projeto 
exibia no olhar o brilho e a excitação de um menino. Toda a sua 
criação ousada, todavia, era cercada por uma moldura democrática 
onde o diálogo sempre foi a pedra fundamental. Paulo Freire queria 
ouvir, ouvir sempre, ouvir muito a posição da equipe sobre a 
proposta. Ouvia ponderações, recriava suas propostas, estimulava e 
dava espaço a novas proposições; externava preocupações, 
colocava parâmetros. 

 

 Essa relação de diálogo entre os pares possibilitava o projeto da construção 

de uma escola pública mais democrática e descentralizadora, já que contava com a 

participação de todos, e não somente dos técnicos educacionais. Essa relação 

dialógica de todos os envolvidos no processo educativo está muito bem 

caracterizada, no pensamento de Freire (2005, p. 111) quando ele nos aponta que: 

 

Em primeiro lugar, defender a presença participante de alunos, de 
pais de alunos, de mães de alunos, de vigias, de cozinheiras, de 
zeladores nos estudos que resulte a programação dos conteúdos das 
escolas, o que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
ensaia hoje, na administração petista de Luiza Erundina, não 
significa negar a indispensável atuação dos especialistas. Significa 



166 

apenas não deixá-los como ‗proprietários‘ exclusivos de um 
componente fundamental da prática educativa. Significa democratizar 
o poder da escolha sobre os conteúdos a que se entende, 
necessariamente, propô-los à apreensão dos educandos. 

 

 Como podemos perceber no pensamento de Paulo Freire, o aspecto da 

presença do coletivo sempre esteve latente em sua prática educativa. Dessa 

maneira, podemos afirmar que Freire lançou a semente da importância do trabalho 

coletivo, também na escola regular, na elaboração e aplicação de uma educação 

libertadora e democrática.  

 No ano de 1991, Paulo Freire deixa a Secretaria Municipal de Educação, no 

desejo de escrever seus livros e sair em busca de suas utopias, que era a de 

possibilitar um diálogo efetivo e permanente, contando suas experiências das 

andanças pelo mundo. 

 No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire faleceu, deixando grande legado de 

sua vida e de sua obra lido e escrito no mundo inteiro.  

 Dessa retirada para recosturar sua obra, surge a última das três (a nosso 

juízo) obras capitais de Freire: a Pedagogia da esperança, dos anos 90. É Freire 

mesmo quem depõe:   

 

A Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido é um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que não 
há esperança. Uma defesa da tolerância, que não se confunde com a 
conivência, da radicalidade; uma crítica ao sectarismo, uma 
compreensão da pós-modernidade progressista e uma recusa à 
conservadora, neoliberal. (2000, p.53).    

 

 

 

3.2.2.1 Fundamentação teórica do pensamento freiriano: principais categorias 

 

 Neste sub-capítulo faremos uma análise das principais categorias freirianas, 

para posteriormente, verificar se o núcleo do pensamento de Paulo Freire continua, 

ou não, sendo utilizado na atualidade.  
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 Num primeiro momento, faremos análise das categorias utilizadas (opressor X 

oprimido; educação bancária x educação libertadora; práxis; formação política do 

educador; cultura e conscientização). No início de seu trabalho, que vai das décadas 

de 50/70, embasados nas principais obras de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido 

e Educação Como Prática de Liberdade, obras muito lidas e questionadas nos dias 

atuais. Além das categorias supracitadas, destacaremos o diálogo como aquele que 

mais possibilitou a aplicação efetiva da Pedagogia freireana. 

 

I - As principais categorias: duas obras marcantes de um tempo 

 

    A primeira categoria a ser trabalhada é o de opressor-oprimido. Para 

Paulo Freire esse conceito coloca em evidência o jogo de poder existente no 

contexto social. O opressor, segundo Paulo Freire, é aquele que detém o poder e faz 

uso desse para manipular as ações dos oprimidos, por meio de atitudes 

paternalistas e autoritárias. Essa forma de manipulação faz com que os oprimidos 

fiquem presos aos desejos e aos anseios do opressor, assumindo assim, uma 

―consciência alienada‖ (Paulo Freire chama de intransitiva) que o incapacita de agir 

pela sua própria vontade. Pela incapacidade de enxergar o mundo com seus 

próprios olhos e pensar com suas próprias cabeças, para nele melhor intervir (como 

práxis), esses tornam-se ―sombra‖ do mundo do opressor, sem que os mesmos se 

dêem conta disso. Resultado dessa situação, essas pessoas acabam assumindo os 

seus fracassos, aceitando de modo fatalista e passivamente as mazelas da 

realidade como reflexo das suas impotências e nunca como resultado da situação 

forjada pelo opressor. Freire  nos explica muito bem essa situação. Vejamos na 

citação a seguir: 

 

Quase sempre este fatalismo está referido ao poder do destino ou da 
sina ou do fado – potências irremovíveis – ou a uma distorcida visão 
de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se encontra a 
consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase imersa na 
natureza encontra no sofrimento, produto da exploração em que está, 
a vontade de Deus, como se Ele fosse o fazedor desta ‗desordem 
organizada‘.  (2005, p.55) 

 



168 

 O opressor, por outro lado, tendo a ‗consciência perversa‘ de que é 

necessário exercer seu poder coercitivo, fortalece ainda mais seu papel de 

alienador, de forma que insiste, num jogo fraudado, de cartas já previamente 

marcadas. Assume assim, o papel de ‗dono‘ da própria consciência dos oprimidos 

quando, nesse jogo, aceitam a opressão. Em Freire, essa questão está bem 

qualificada quando ele nos esclarece sobre a relação opressor-oprimidor. 

 

O opressor só se solidariza com os oprimidos quando o seu gesto 
deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e 
passa ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos 
deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens 
concretos, injustiçados e roubados. Roubados na sua palavra, por 
isso no seu trabalho comprado, que significa a sua pessoa vendida. 
(2005, p. 40) 

 

 Resultado dessa relação: fica quase impossível manter uma horizontalidade 

entre as duas categorias apontadas acima, já que uma, inviabiliza a outra, mas, ao 

mesmo tempo, uma só existe ou se explica em função da outra. É nessa relação 

dialética de afirmação de uma pela negação da outra, que se fortalecem as 

contradições existentes nas relações sociais. 

 Essa relação antagônica por si mesma, e que não viabiliza avanço, inviabiliza 

a humanização dos sujeitos dessas categorias, pois enquanto um precisa assumir 

seu papel de ‗mercadoria‘, o outro se afirma como ‗pessoa‘ numa postura viciada e 

dominadora de poder. É o ser mais e o ser menos para Dussel, como já citamos. 

Para Freire ―Nessa ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de 

que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção 

estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coisas. E 

o lucro, seu objetivo principal‖. (2005, p.51). 

 Trazendo as duas categorias apontadas acima para o campo da educação e 

já adentrando na terceira e quarta categorias que são educação bancária e 

educação libertadora, podemos dizer que esse tipo de relação entre esses dois 

conceitos fortalece uma postura de dominação entre o educador e o educando, não 

existindo, assim, nenhuma possibilidade de construção de conhecimento dialogado 

entre as duas categorias apresentadas anteriormente. Paulo Freire em seus escritos 
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já denunciava esse tipo de relação dominadora que fortalecia a consciência 

opressora dos educadores que se achavam donos absolutos do conhecimento. 

Podemos claramente perceber esse tipo de dominação quando Freire nos alertava 

que 

 

Enquanto se encontra nítida sua ambiguidade, os oprimidos 
dificilmente lutam, nem sequer confiam em si mesmos. Têm uma 
crença difusa, mágica, na invulnerabilidade do opressor. No seu poder 
de que sempre dá testemunho. (...) É preciso que comecem a ver 
exemplos da vulnerabilidade do opressor para que, em si, vá operando 
a convicção oposta à anterior. Enquanto isto não se verifica, 
continuarão abatidos, medrosos e esmagados. Até o momento em que 
os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de 
opressão ‗aceitam‘ fatalistamente a sua exploração. Mais ainda, 
provavelmente assumam posições passivas, alheadas, com relação à 
necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua 
afirmação no mundo. Nisto reside sua ‗conivência‘ com o regime 
opressor. (2005, p.57 – 58) 

 

 Essa dominação, ainda que de forma não declarada, revela-se na ―pseudo 

quantidade‖ de conhecimento (entendido aqui como conjunto de informação, leis, 

regras, etc) do opressor e estranhos ao mundo do oprimido. Assim, no confronto 

entre os saberes diferenciados e em ―desvantagem‖ o ―pequeno‖ universo cultural do 

oprimido frente a ―vasta‖ cultura do opressor um (―inculto‖) se coloca sob a tutela do 

outro (―culto‖) como estratégia mesma da opressão, com suas dissimulações. 

Instala-se, aí, a concepção e a prática de uma educação bancária que apenas sela 

uma dominação em que, no interior da própria educação, impede o oprimido de 

fazer a passagem da ação individual para a ação de classe, que o tornaria sujeito. 

Por quê? Porque, no próprio processo anti-dialógico, o alfabetizado não se 

reconhecendo pelo conhecimento que articula, não reconhece o mundo a ser 

transformado a partir de si mesmo, em franca desvantagem. A educação bancária 

torna-se, portanto, a educação para o estranhamento, e daí, para a indiferença. 

 Esse tipo de conhecimento forjado pelo professor vai sendo depositado de 

maneira desarticulada e autoritária no aluno. Sendo assim, esses alunos recebem os 

conhecimentos, no caso, peseudoconhecimentos, de maneira pacífica, e sem 

qualquer elaboração crítica e, portanto, num verdadeiro estrangulamento e sem 
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significado. Paulo Freire, em seu livro, Pedagogia do oprimido, chamou esse tipo de 

absorção de conteúdo como ―Educação bancária‖ quando nos explica que 

A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do 
amor à morte e não do amor à vida. A concepção ‗bancária‘, que a ela 
serve, também o é. No momento mesmo em que se funda num 
conceito mecânico, estático, espacializado da consciência e em que 
transforma, por isto mesmo, os educandos em recipientes, em quase 
coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não deixa mover pelo 
ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens uns com os 
outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais e 
mais humano. (2005, p. 74-75) 

 

 Nessa relação, a priori desigual, sempre há de existir um conjunto de ações 

pedagógicas desiguais, pois não possibilita o diálogo. Não havendo diálogo, não há 

conhecimento significativo, e se não é significativo, não podemos dizer que é 

conhecimento como substância antropológica. Ademais, esse tipo de educação 

valoriza, como diz Freire (2005) a ―cultura do silêncio‖. É assim, passivamente e em 

consenso, que esse tipo de educação acentua o poder do educador, anulando 

qualquer tentativa de superação da consciência ingênua. 

 A passagem do conteúdo é feita de forma mecânica, repetitiva e puramente 

conteudista, já que no final do processo, o aluno tem que reproduzir 

quantativamente o que foi apenas apreendido. Resultado disso, a educação passa a 

ser um receituário, o professor um depositário e o aluno um banco que recebe todas 

as informações pacificamente. Observemos o que Freire (2005, p. 66) tem a dizer 

sobre isso 

 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 
educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar 
de comunicar-se, o educador faz ‗comunicados‘ e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacificamente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção ‗bancária‘ da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem 
depósitos, guardá-los e arquivá-los. 

 

 A educação, sendo apenas proporcionada por um lado, no caso do educador, 

assume uma posição anti-dialógica e de mão única. Essa verticalidade da relação é 

significativa para apenas um lado do processo. 



171 

A partir dessas reflexões Freire (2005, p. 68) fica evidente uma dialética ―perversa‖: 

a) o educador é o que educa; os educando, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; o educando, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam 
docilmente; 

e) o educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que 
seguem a prescrição; 

g) o educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, 
na atuação do educador; 

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, 
que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos, estes devem adaptar-
se às determinações daqueles; 

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, meros 
objetos. 

 

 Assim, essa relação entre educador-educando é uma relação estancada entre 

sujeito e objeto. Sujeito aqui denominado educador, aquele que, por possuir o 

conhecimento, acaba mantendo uma atitude, na maioria das vezes, autoritária e 

dominadora. Essa condição de dominador possibilita a ele (educador) a autoridade 

de narrar os fatos, muitas vezes, com apenas seu ponto de vista. Por outro lado, e 

resultado dessa impossibilidade de narrar uma outra história, partindo de uma outra 

ótica, o educando passa a ser apenas ouvinte de um conhecimento passivo e 

estático.  

 Outra categoria a ser destacada faz parte integrante do núcleo de 

pensamento freiriano, é a práxis. Ela viabiliza a verdadeira construção do 

conhecimento quando é compreendida para além de uma simples apropriação 

teórica do conteúdo do saber. Sem a práxis, não existe uma educação libertadora e 

progressista, proposta por Paulo Freire. Não existe a possibilidade de se falar em 

teoria dissociada da prática e não dá para aplicar a prática sem o trabalho da teoria, 

principalmente, na sua função de compreender mais a fundo o núcleo das relações 

humanas. Mas, a práxis é muito mais do que isso; é uma relação indissociável e 

permanente, quase não dando para separar de outra na relação pedagógica. Kosik, 
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autor contemporâneo (de época) e muito próximo das ideias de Paulo Freire, assim 

define práxis 

 

A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do segredo do 
homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-
social) e que, portanto, compreende a realidade (humana e não-
humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não é 
atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência 
humana como elaboração da realidade. A práxis é ativa, é atividade 
que se produz historicamente – quer dizer, que se renova 
continuamente e se constitui praticamente -, unidade do homem e do 
mundo, da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da 
produtividade. Como a realidade humano-social é criada pela práxis, a 
história se apresenta como um processo prático no curso do qual o 
humano se distingue do não-humano: o que é humano e o que não é 
humano não são já predeterminados; são determinados na história 
mediante uma diferenciação prática (...)  Assim, a práxis compreende – 
além do momento laborativo – também o momento existencial: ela se 
manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma a 
natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, como na 
formação da subjetividade humana, na qual os momentos existenciais 
como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança etc., 
não se apresentam como ‗experiência‘ passiva, mas como parte da 
luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da realidade da liberdade 
humana. Sem o momento existencial o trabalho deixaria de ser parte 
da práxis. (1976, p. 204-5) 

 

 Desse modo, para Kosik a práxis é uma categoria que viabiliza a construção 

de um novo ser histórico. Ser que consegue ver a história dialeticamente, e não de 

modo linear e positivista como conjunto de fatos sucessivos, que deseja participar 

das mudanças, que desperta para uma nova proposta, e, portanto, que atinge um 

novo modelo de escola, ao introduzir o pensar coerente e criativo nas relações 

pedagógicas, uma escola que percebe as contradições e dialoga com elas; uma 

escola crítica, na qual seus educadores e educandos viabilizem uma práxis histórica 

diferente, contada por pessoas que conseguem vivenciar a superação de uma 

pedagogia do silêncio por uma pedagogia da denúncia. Ora, em Paulo Freire (2005, 

p. 89) ―Não há palavra verdadeira que não seja práxis‖ possível, de fato, quando 

possibilita o direito de pensar diferente, refletido, avaliado e aplicado. 
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 Para nós, a aproximação entre Kosik (filosofia) e Paulo Freire (pedagogia) é 

inevitável, tamanha a identificação entre os dois no tocante à compreensão da 

práxis. 

 A práxis para Paulo Freire era a condição sine qua non para a construção de 

uma educação que viabilizasse a condição para todos os homens se tornarem 

sujeitos ativos na prática educativa. Sujeito que vai se construindo numa relação 

dialética com o mundo, que possibilita um diálogo autêntico entre a teoria e sua 

prática, inseparáveis, de modo a proporcionar um pensar contínuo, que faz da 

denúncia, sua luta diária, deixando assim de ser um ser pronto, para estar em 

contínua construção. Para Freire: 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode-se nutrir de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silencio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 
(2005, p. 90) 

 

 Dessa maneira, precisamos reconstruir uma reflexão permanente da nossa 

prática, a fim de que possamos propiciar uma prática condizente com a proposta 

libertadora, sonhada e construída por Paulo Freire. Para tanto, é preciso que haja 

conscientização. 

 A categoria Conscientização, que agora analisaremos, está presente em 

todo o pensamento de Paulo Freire. É salutar informar que esse conceito é muito 

solicitado no pensamento freiriano, já que em todas as suas obras busca fazer com 

que o educando perceba seu estado de submissão, superando a consciência 

ingênua e alcançando a consciência crítica. 

 Como sabemos, a sociedade brasileira está dividida em classes desde suas 

origens. Nas décadas de 50/70 essa divisão era ainda mais acentuada no interior 

dos programas de mudança social implementados. Por conta disso é diferenciada 

entre os que produzem conhecimento estruturado dentro da escola formal, que, no 

nosso caso, denominamos ―cultura do opressor‖, e a outra classe que, por não deter 
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esse conhecimento, fica à mercê de uma cultura mais elaborada, que denominamos 

―cultura do oprimido‖. Nessa relação contraditória, e ao mesmo tempo dependente 

de uma classe sob outra, é que vai fortalecendo a ―consciência alienada‖ - vale 

dizer, aberta à transição à verdadeira consciência, mas não a realiza - que, via de 

regra, inviabiliza uma abertura para a tomada de consciência histórica. 

 Pensando numa concepção dialética, a ausência da consciência histórica 

(crítica) impossibilita uma mudança significativa, já que o oprimido torna-se incapaz 

de perceber sua própria história, (em suas raízes, suas contradições), a fim de que 

possa transformá-la, deixando assim de exercer sua criticidade a partir da realidade 

em que vive. Freire nos alerta sobre a importância da reflexão: 

 

Esta reflexão sobre a situacionalidade é um pensar a própria condição 
de existir. Um pensar crítico através do qual os homens se descobrem 
em ‗situação‘. Só na medida em que esta deixa de parecer-lhes uma 
realidade espessa que os envolve, algo mais ou menos nublado em 
que sob que se acham, um beco sem saída que os angustia e a 
captam como a situação objetivo-problemática em que estão, é que 
existe o engajamento. Da imersão em que se achavam, emergem, 
capacitando-se para se inserirem na realidade que vai se desvelando. 
(2005, p. 118) 

 

 Dessa forma, tomar consciência é dar significado ao mundo, isto é, revelar-se 

nele e a si mesmo, pelo diálogo, na condição de construí-lo ao se fazer sujeito. Isto 

é, na condição de se fazer pessoa capaz de estar e de modificar o mundo. Essa 

condição de modificar o mundo só se solidifica se o homem tiver condição de 

perceber a sua história (atual) mediatizada com uma outra história já vivida (ontem). 

Trava-se uma relação dialética entre o passado e o presente, de modo que vai 

sendo construído, ou emergindo, o próprio homem, que será capaz de dar 

significado ao seu mundo, dialetizando com outros mundos, que, no início, lhe 

parecia estranho. 

 Em Freire, podemos entender muito bem o que seja conscientização 

 

 [...] A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera 
crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o 
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homem assume uma posição epistemológica. A conscientização é, 
neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais conscientização, 
mais se ‗des-vela‘ a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. 
Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em ‗estar frente 
à realidade‘ assumindo uma posição falsamente intelectual. A 
conscientização não pode existir fora da ‗práxis‘, ou melhor, sem o ato 
ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 
permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 
caracteriza os homens. (1980, p. 26) 

 

 Como podemos perceber, a partir da reflexão do autor, conscientizar é tomar 

ciência da nossa própria existência e fazer uso dela (a consciência) para melhor 

compreendê-la, (a existência) no intuito de modificá-la na nossa relação com a 

história. Isto é, não aceitá-la (a própria história) pacificamente, mas deixar nela a 

marca de nossa presença, ou melhor, escrevê-la com nosso olhar, como forma de 

construí-la. 

 No entanto, nem todo homem tem capacidade de enxergar a história numa 

outra ótica, que não seja aquela escrita pelos opressores. Por conta disso, a 

educação passa a ter um papel importante nesse momento, quando se coloca ao 

lado do oprimido, e possibilita, por exemplo, num curso de alfabetização de jovens e 

adultos, por meio da reflexão sobre um tema-problema, na construção significativa 

do conhecimento. Esse conhecimento, que no início era estranho ao mundo do 

oprimido, passa então a tomar forma e sentido, o que vai possibilitando a criação de 

um outro homem, hoje não mais objeto, e sim sujeito, pela sua capacidade de 

pensar e de intervir no mundo. A esse respeito Freire assim nos esclarece  

 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no 
das coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo 
de busca, de conhecimento, por isso tudo, de criação, exige de seus 
sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos temas 
significativos, a interpretação dos problemas. Por isto é que a 
investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica e tão 
mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos 
das visões parciais da realidade, das visões ‗focalistas‘ da realidade, 
se fixe na compreensão da totalidade. Assim é que, no processo de 
busca da temática significativa, já deve estar presente a preocupação 
pela problematização dos próprios temas. Por suas vinculações com 
outros. Por seu envolvimento histórico-cultural. (2005, p. 118) 
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 Infelizmente, nem sempre as práticas pedagógicas ocorreram dessa maneira. 

Muito pelo contrário, uma vez que muitos educadores não conseguem visualizar a 

importância que o contexto tem na construção significativa do conhecimento,  

acabam permanecendo numa prática mecanizada, solidificando assim, o homem 

historicamente ―engessado‖ e socialmente imparcial. Esse tipo de educação 

fortalece uma sociedade fechada, isto é, dependente e anti-dialógica. Essa anti-

dialogicidade perpetua o descompromisso humano, a limitação, a ideologia, a 

alienação, entre outras mazelas. A esse tipo de consciência, lançada pelo sociólogo 

Guerreiro Ramos, assumida por Paulo Freire em Educação e realidade brasileira - 

pelo menos em um primeiro estágio, dá-se o nome de consciência intransitiva. 

Além dessa consciência, Paulo Freire nos apresentou mais duas, que são: 

consciência transitivo-ingênua e transitivo-crítica. Entende-se por consciência 

transitivo-ingênua (segundo estágio) aquela que possibilita uma visão mais ampla 

do mundo. No entanto, ainda não viabiliza a sua mudança, já que o homem não 

consegue entender criticamente sua relação com o mundo.  Esse estado é resultado 

da falta de uma elaboração mais sistematizada e criativa sobre o seu contexto.  

 O outro estágio de consciência (o terceiro) é a transitivo-crítica, consciência 

que vem responder às expectativas da pedagogia libertadora proposta por Paulo 

Freire. Esse tipo de consciência proporciona ao homem uma relação mais humana 

com o seu mundo. Ela se faz com e pelo diálogo, pelo questionamento e pela 

criticidade. É uma consciência denunciadora, humanizadora e anti-classista, que 

possibilita uma intervenção na cultura do povo, seu modo de vida e sua linguagem. 

É a fase da intervenção no mundo, da organização das ações coletivas. Barreiro 

(2000, p. 74) resume muito bem a consciência transitivo-crítica e seu papel na tarefa 

educativa. Vejamos: 

 

As tarefas da conscientização, juntamente com as tarefas decorrentes da 
educação problematizadora, seriam: 

A) Constituir-se como um instrumento oportuno de realização, com o povo, 
e no trânsito, da passagem da consciência transitivo-ingênua para a 
crítica. 

B) Opor-se à educação desumanizadora, direta ou indiretamente 
patrocinada pelos opressores dentro de uma sociedade classista, e que 
contribui para a manutenção dos valores e dos fatores de sua 
sustentação dessa sociedade, através da alienação sistemática e 
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provocada do povo, de uma possibilidade concreta de interpretação 
crítica de suas contradições. 

C) Participar da criação de um modo próprio de cultura do povo, na medida 
em que ele se organiza e expressa a sua própria progressiva ‗tomada de 
consciência‘ em uma autêntica cultura popular. 

 

 Dessa maneira, podemos dizer que, para Paulo Freire, conscientizar era, nas 

décadas de 50/70, possibilitar ao educando uma nova maneira de ver o mundo. Era 

a própria condição de se libertar do opressor e fazer sua intervenção sobre o seu 

mundo com seus próprios pensamentos, dialogando com outros homens e na ação 

organizada, na condição de se tornarem sujeitos históricos. 

 

B)  O diálogo como a categoria central do pensamento freiriano 

1  

 Para a análise da categoria apresentada, nos apoiamos em duas obras 

principais de Paulo Freire: Pedagogia do Oprimido (2005) e Educação como prática 

de liberdade (1976), a fim de possibilitar posteriormente fazer um estudo 

comparativo dessa categoria na atualidade quando, nos anos 90 a Pedagogia da 

Esperança (1992) se torna uma retomada da proposta freiriana e, 

consequentemente, re-leitura dessa categoria.  

 ―Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho: os homens se educam 

em comunhão mediatizado pelo mundo...‖ (2005) Paulo Freire com essa conhecida 

afirmação, inicia um novo momento na relação professor – aluno no Brasil. Uma 

nova relação que modifica a base das atitudes pedagógicas anteriores. Mesmo 

parecendo um jogo de palavras, funda-se numa estratégia pedagógica que veio 

quebrar as relações verticais da educação escolar e promover uma relação dialética, 

harmônica e ao mesmo tempo conflituosa do trabalho docente. Tudo isso surgiu 

num contexto historicamente privilegiado no Brasil. Vejamos, lá nas raízes, o sentido 

de seu surgimento. 

 Apenas para reforçar o nosso pensamento, - ou reativar nossa memória - o 

método Paulo Freire surgiu no início da década de 60, quando Miguel Arraes, na 

época prefeito do Recife, resolveu implementar, naquela cidade, um curso de 
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Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse programa, embora tivesse surgido a partir 

da política municipal, recebeu ajuda de setores sociais organizados: igrejas, 

estudantes e sindicalistas, numa época em que fortaleciam as relações sociais de 

base, que acabaram resultando no chamado Movimento de Cultura Popular- (MCP). 

 O MCP teve um papel fundamental no fortalecimento e envolvimento dos 

setores sociais mais carentes, o que facilitou e ampliou o trabalho praticado pelo 

movimento. As pessoas envolvidas com o MCP eram, em sua maioria, militantes 

progressistas ou de resistência, seja ele sindical, estudantil, da terra, etc, 

proporcionando uma prática de alfabetização, mais consciente e eficaz, trazendo 

para o processo de alfabetização, a realidade vivida pelos analfabetos, aguçando 

assim, a tomada de consciência dos alfabetizandos.  

 Foi a partir do engajamento no MCP, que Paulo Freire iniciou suas primeiras 

atividades em alfabetização de adultos. Nessa época, os movimentos sociais não 

eram bem vistos pelas classes dominantes, acarretando certo desdém quanto à 

aplicabilidade do método aí resultante, uma vez que traria ―desconforto‖ político e 

social. Curiosamente, mas não por acaso, esse educador passou a ser visto como 

―comunista‖, já que seu método levava o povo a enxergar coisas que a classe 

dominante fazia questão de camuflar pelas ideologias.  Weffort, citado por Freire 

(2000, p.19), nos relata sobre o medo que a burguesia da época tinha do 

pensamento freiriano 

 

Nestes últimos anos, o fantasma do comunismo, que as classes 
dominantes agitam contra qualquer governo democrático da América 
Latina, teria alcançado feições reais aos olhos dos reacionários na 
presença política das classes populares. O movimento de educação 
popular, solidário à ascensão democrática das massas, não poderia 
deixar de ser atingido. Desde antes do golpe de Estado seu trabalho 
se constituía num dos alvos preferidos dos grupos de direita. Todos 
sabiam da formação católica de seu inspirador e de seu objetivo 
básico: efetivar uma aspiração nacional apregoada, desde 1920, por 
todos os grupos políticos, a alfabetização do povo brasileiro e a 
ampliação democrática da participação popular. Não obstante, os 
reacionários não podiam compreender que um educador católico se 
fizesse expressão dos oprimidos e menos ainda podiam compreender 
que a cultura levada ao povo pudesse conduzir à dúvida sobre a 
legitimidade de seus privilégios. Preferiam acusar Paulo Freire por 
idéias que não professam a atacar esse movimento de 
democratização cultural, pois recebiam nele o gérmen da revolta. 
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 Como pode ser observado nas palavras de Weffort, o seu método superava 

todas as propostas de alfabetização aplicadas até aquele momento histórico, por ser 

pensado a partir de uma realidade vivida, além de ser voltado para uma faixa etária 

mais adulta da sociedade.  Esse quadro histórico superou as tentativas anteriores de 

alfabetização, tornando o método, por um lado, mais simples e direto no que se 

refere ao ensino-aprendizagem e, por outro, sem perder a complexidade e 

profundidade pedagógica do ato de ler significativamente. Giroux, citado por Freire e 

Macedo (1983, p. 7) aponta que a pedagogia aplicada por Freire não acontecia 

apenas na prática de ensinar a ler e escrever, por ser mais complexa, e por enfatizar 

a presença ativa de todos os envolvidos.  

É essencial, na abordagem que Freire faz da alfabetização, uma 
relação dialética dos seres humanos com o mundo, por um lado, e 
com a linguagem e com a ação transformadora, por outro. Dentro 
dessa perspectiva, a alfabetização não é tratada meramente como 
uma habilidade técnica a ser adquirida, mas como fundamento 
necessário à ação cultural para a liberdade, aspecto essencial 
daquilo que significa ser um agente individual e socialmente 
constituído. 

 

 Em que sentido falamos em complexidade? No sentido que, para Paulo Freire 

não bastava apenas ensinar a ler e escrever; era necessário desvendar o sentido 

oculto, profundo ou não aparente das palavras, descobrindo nelas seus contextos 

culturais, históricos e sociais, numa estratégia capaz de fazer com que os alunos 

compreendessem a própria dimensão da vida e da exclusão, na proporção em que 

as palavras iam sendo cuidadosamente trabalhadas. Tratava-se, na verdade, da 

pedagogia do diálogo como porta de entrada para uma leitura de mundo que 

deixava de ser ―estranho‖. Para Freire (2005, p. 91) ―O diálogo é esse encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, 

na relação eu-tu. O pensador Buber (1970, p. 9-10 ) também nos alerta para essa 

questão 

 

O homem não é uma coisa entre coisas ou formado por coisas 
quando, estando eu presente diante dele, que já é meu Tu, endereço-
lhe a palavra-princípio. Ele não é um simples ELE ou ELA limitado 
por outros ELES ou ELAS, um ponto inscrito na rede do universo de 
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espaço e tempo. Ele não é uma qualidade, um modo de ser, 
experienciável, descritível, um fleixe flácido de qualidades definidas. 
Ele é Tu, sem limites, sem costura, preenchendo todo o horizonte. 
Isto não significa que nada mais existe a não ser ele, mas que tudo o 
mais vive em sua luz. Assim como a melodia não se compõe de sons, 
nem os versus de vocábulos ou a estátua de linhas – a sua unidade 
só poderia ser reduzida a uma multiplicidade por um retalhamento ou 
dilaceramento – assim também o homem a quem eu digo Tu. Posso 
extrair a cor de  

seus cabelos, o matiz de suas palavras ou de sua bondade; devo 
fazer isso sem cessar, porém ele já não é mais meu Tu... Eu não 
experiencio o homem a quem digo Tu. Eu entro em relação com ele 
no santuário da palavra-princípio. Somente quando saio daí posso 
experienciá-lo novamente. A experiência é o distanciamento do Tu. 

 

 O encontro com o significado do diálogo, como fora proposto por Buber 

também está presente em Paulo Freire e não se resumiu no impacto de uma palavra 

momentânea, ou mesmo de um ―modismo‖. Em momento decisivo da trajetória do 

próprio pensamento pedagógico brasileiro, surgiu como contraponto de diversos 

olhares sobre a realidade, (olhares de economistas, estudantes, sociólogos, artistas 

e do próprio povo) de afirmação da subjetividade, (sobretudo do alfabetizando) e daí, 

de solução de conflitos dessa ―leitura do mundo‖. Embora nem sempre seja o 

caminho percorrido, isso não é novo na filosofia.  Basta retornarmos à ―maiêutica‖ 

proposta por Sócrates, nos diálogos platônicos, e veremos o caminho proposto por 

aquele mestre, inclusive como recusa de verdades prontas ou absolutas, na tarefa 

de busca de sentido para a existência humana. 

 Além de Sócrates, filósofo grego, alguns pensadores contemporâneos 

influenciaram o pensamento humanista cristão freiriano. Dentre eles: o filósofo 

alemão Karl Jaspers, que defendia a ideia de que a ausência da comunicação 

inviabilizava a existência autêntica dos homens. O pensador Buber (1970, p. 66-74) 

dizia que ―é através da comunicação que existe possibilidade concreta de 

transformação do mundo. É por ela que o mundo se torna verdadeiramente, 

humano‖. Esses pensadores, em muito contribuíram para o exercício da prática 

educativa dialógica de Paulo Freire, que veio posteriormente ser lido e praticado por 

vários educadores envolvidos no processo educacional, que, sem a prática 

dialógica, não haveria possibilidade de um aprendizado significativo.  
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 Posteriormente há de se reconhecer a ressonância do pensamento freiriano 

no programa de um pensamento que contemplasse o ser latino-americano a partir 

da Filosofia da Libertação, como nos aponta Dussel, (1971) citado por AMES, 

(1992, p. 22) 

 

A filosofia da libertação nasceu, segundo Dussel, da necessidade de 
a Universidade expressar um fenômeno popular (a reação contra a 
ditadura militar de Levingstone, e que depois se transformaria na 
ditadura de Lanusse). Assim, diz Dussel, a Filosofia da Libertação se 
inclui no seu contexto social, já que era um pensamento latino-
americano e de libertação, que tinha suas ambigüidades, mas estava 
relacionado a uma realidade política (...), a realidade concreta da 
Argentina, naquele momento. 

 

 Fundamentado nesses pensadores, e dialogando com eles, posteriormente o 

chamado Método Paulo Freire passou por uma reestruturação; deixou de ter uma 

visão ―romântica‖ (centralmente utópico / idealista) de educação, mas sem perder o 

compromisso social da aprendizagem na ação alfabetizadora. Tal reestruturação foi 

resultado de revisões, mudanças e análises do cotidiano escolar em vista de 

avaliações permanentes no método. No entanto, apesar das modificações 

experimentadas, seu método, intrinsecamente dialógico e ao mesmo tempo 

problematizador, não perdeu o objetivo maior de formar pessoas para o 

enfrentamento da realidade.  Berger (1976, p. 300) nos mostra que 

 

De acordo com a educação problematizadora o processo de 
aprendizagem e o ato cognitivo e de acúmulos de saber exigem uma 
presença curiosa do sujeito frente ao mundo. Ela exige uma ação 
modificadora sobre a realidade. Resumindo: saber e conhecer é uma 
tarefa de sujeitos, não de objetos. Por isso, no processo de 
aprendizagem só pode realmente aprender aquele que se apropria 
daquilo que se aprende e o transforma em algo conhecido. Somente 
assim é possível que o conteúdo aprendido atue dinamicamente no 
sentido de mudar a realidade.  

 

 Em termos mais concretos, como a questão do diálogo se coloca no 

pensamento freiriano? A dialogicidade está sustentada no tripé educador-educando 

e conhecimento a ser apreendido. Ela fundamenta o que vai ser ensinado-

aprendido, no marco dos sujeitos voltados à descoberta do significado do 



182 

conhecimento, pelo diálogo. Assim, a dialogicidade, presente no método, supera 

uma postura verticalizada de relações pedagógicas anteriores, que fortaleciam 

atitudes e pensamentos autoritários de ―quem sabe‖ (alfabetizador) para ―quem não 

sabe‖ (alfabetizando). Para que tal aconteça, cumpre provocar verdadeiras 

inversões de atitudes pedagógicas alimentadas por um processo de 

conscientização, onde educador e educando constroem o próprio caminho de um 

conhecimento significativo que, para ser como tal, tem de ser vazado pela 

subjetividade, mas real e concreto, superando, assim, o conhecimento pelo 

conhecimento. Sem dúvida, a superação de um conhecimento ―mecânico‖ e 

desinteressado, como resultado de uma postura pedagogicamente progressista, 

nem sempre verificada na relação educador-educando. Berger  aponta que: 

 

Num sistema educacional deste tipo, que sem dúvida alguma, 
possibilita uma mobilização geral ou emancipação da sociedade 
dependente, não se pode distinguir o processo de aprendizagem da 
conscientização. O processo de aprendizagem significa libertação da 
situação de opressão e de subjulgamento, ou seja, da situação de 
dependência. A conscientização mobiliza o povo, pois lhe possibilita 
insertar-se no processo histórico, como sujeito. (1976, p. 134) 

 

 A experiência dialógica, produtora desse conhecimento diferenciado, não se 

dá de uma hora para outra e de uma só vez. É processual, à medida em que 

instaura uma permanente discussão e revisão do próprio processo entre os pares, 

possibilitando, inclusive, um repensar da prática educativa, onde professor e aluno 

aprendem conjuntamente, e conjuntamente avaliam o aprendizado, sobretudo na 

alfabetização de adultos, porque está em jogo a própria força da palavra articulada 

pelos dois. Não é à toa que, no método em questão, a expressão ―palavra geradora‖ 

recebe tanta ênfase ou conteúdo pedagógico – como veremos mais adiante – assim 

como a revisão do conceito de conhecimento e a necessidade permanente de 

avaliação dos caminhos percorrido por todos. 

 Freire nos mostra como deve ser feita essa relação entre professor-aluno na 

prática educativa a partir de seu pensamento: 
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Um dos sérios problemas que temos é como trabalhar a linguagem 
oral ou escrita associada ou não à força da imagem, no sentido de 
efetivar a comunicação que se acha na própria compreensão ou 
inteligência do mundo. A comunicabilidade do inteligido é a 
possibilidade que ele tem de ser comunicado mas não é ainda a sua 
comunicação. Sou tão melhor professor, então, quanto mais 
eficazmente consiga provocar o educando no sentido de que prepare 
ou refiz a sua curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com 
vistas a que produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo de 
que falo. Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o 
conteúdo a ou b, não é apenas o de me esforçar para, com clareza 
máxima, descrever a substantividade do conteúdo para que o aluno 
fixe. Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é 
incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, 
produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na integra, 
de mim. (2004, p. 118) 

 

 Junta-se também ao que foi dito, a dimensão cultural, de fundo antropológico 

e ontológico. Trata-se de um modo de aprendizagem que propicia a abertura e o 

aceite das múltiplas culturas existentes no ambiente escolar e extra-escolar, o caso 

do universo do alfabetizando frente à sociedade como um todo.  Como o homem é 

um ser em formação, e essa não deve se dissociar da estratégia da construção de 

sua existência, o caráter formativo do método encontra-se com a aprendizagem 

significativa e livra a alfabetização de ser apenas repetição de conteúdos acabados 

e desarticulados, mesmo em cartilhas didaticamente ―bem arrumadas‖, mas, apenas 

como mosaico de informações culturalmente estranhas. O processo de formação do 

alfabetizando com o ser-no-mundo vai acionando os passos para a austeridade e 

superioridade do ―ser mais‖ de Dussel . No que se refere ao ―ser mais‖ Freire (2002, 

p.89) nos mostra que: 

 

É importante insistir em que, ao falar do ‗ser mais‘ ou da 
humanização como vocação ontológica do ser humano, não estou 
caindo em nenhuma posição fundamentalista, de resto, sempre 
conservadora. Daí que insista também que esta ‗vocação‘, em lugar 
de ser algo a priori da história é, pelo contrário, algo que se vem 
constituindo na história. Por outro lado, a briga por ela, os meios de 
levá-la a cabo, históricos também, além de variar de espaço-tempo a 
espaço-tempo, demandam, indiscutivelmente, a assunção de uma 
utopia. A utopia, porém, não seria possível se faltasse a ela o gosto 
da liberdade, embutido na vocação para a humanização. Se faltasse 
também a esperança sem a qual não lutamos. O sonho pela 
humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre devir, 
passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem 
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econômica, política, social e ideológica etc., que estão condenando à 
desumanização. O sonho é assim uma exigência ou uma condição 
que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos 
faz e re-faz. 

 

 Quando afirmamos a dialogicidade como pano de fundo de toda a prática 

pedagógica freiriana, não estamos apenas nos reportando à sua presença nas 

relações humanas, de maneira singularizada, desarticulada, mas, propondo atitudes 

concretas, comunitárias, solidárias, e acima de tudo, de respeito com às ideias 

diferentes, propiciando uma aproximação entre sujeitos do diálogo, que sustentam e 

viabilizam a própria existência humana como tal. Do ponto de vista pedagógico, de 

nada adianta o diálogo com os iguais, caso não se perceba a necessidade da 

interação dialética, ainda que conflitiva, para a construção do conhecimento. O 

diferente para nós, alfabetizadores e alfabetizandos, numa postura dialógica, a 

princípio, parece ser aquilo que é inatingível, por conta do a priori do outro, diferente 

de mim, no processo. Não adianta termos carteiras, livros, novas tecnologias, etc, se 

os sujeitos envolvidos não forem conquistados por essa prática diferenciada da 

construção do conhecimento na alfabetização. Segundo Ames o outro pode ser 

caracterizado 

 

Pelo fato do Outro ser dis-tinto, é nada de meu mundo (eu totalidade). 
Por isso, não pode ser compreendido racionalmente, tal como o são 
os entes intramundanos. A única compreensão que posso ter do 
Outro é aquela que lhe revela desde seu próprio mundo. O Outro se 
revela em seu mundo (totalidade), quando o escuto. O ouvido é agora 
metafisicamente o órgão privilegiado, e não mais a visão, como na 
Ontologia da totalidade. Por ser originalmente dis-tinto, a única 
relação possível é a abertura e a revelação: a Totalidade (pessoa, 
classe, nação) se abre na escuta. O Outro se revela quando irrompe 
na Totalidade: sua palavra exige seus direitos, sua liberdade, sua 
distinção. É sua palavra revelada que me permite uma ‗compreensão 
por analogia‘  do Outro. Neste caso, eu (totalidade) o deixo ser em 
sua alteridade. (1992, p. 38-39) 

 

 Para Paulo Freire, o diálogo é mais que um instrumento do educador, é uma 

exigência da natureza humana, que nos desperta para uma pedagogia 

essencialmente problematizadora ou que dela resulta em nova etapa, ainda mais 

estreita. Nessa perspectiva, o papel do educador não é mostrar o mundo para o 
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educando, é desvendar o mundo com ele, que lhe é por vezes estranho, mas que 

lhe pertence como ser diferente diante das diferenças que se complementam. O 

diálogo leva ao pensar correto, isto é, possibilita a quebra do senso comum, 

elevando o alfabetizando ao patamar de um pensar crítico, que resulta numa 

alfabetização significativa, não puramente mecânica. Freire nos chama a atenção 

quando diz que: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
‗encha‘ de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens 
como ‗corpos conscientes‘ e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, 
mas a da problematização dos homens em suas relações com o 
mundo. Ao contrário da ‗bancária‘, a educação problematizadora, 
respondendo à essência do ser da consciência, que é sua 
intencionalidade, nega os comunicados e existência a comunicação. 
(2005, p. 77) 

 

 Emerge daí, um modelo de alfabetização que diverge do puro saber ler e 

escrever juntando palavras, pois o mesmo produz um saber emancipador à medida 

em que o torna capaz de ler e escrever a sua própria história, com a percepção de 

estarem, educador e educando, inseridos num contexto social determinado pelas 

próprias diferenças. Em Freire e Macedo, destacamos: 

 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, 
vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a Vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é o 
fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é 
ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem 
com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, 
criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de 
relativa preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E, na 
medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas 
históricas. É também criando, recriando e decidindo que os homens 
devem participar destas épocas. (1983, p. 43) 
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 O que até agora afirmamos sobre o diálogo em Paulo Freire articula-se com a 

compreensão de um aspecto central da experiência humana, que deve estar 

presente também na reflexão acerca do método, isto é, a práxis.  

 Resultante do embate provocado pelo conflito entre, por um lado, a visão de 

mundo com sua necessidade de teorizá-lo, isto é, ‗purificá-lo‘ das ideologias, e, por 

outro, a ação prática, a práxis apresenta-se como o estágio superior da dialética.  

Segundo Pereira (1984, p. 77), práxis pode ser definida como: ―a ação com sentido 

humano. É a ação projetada, refletida, consciente e transformadora do natural, do 

humano e do social”. 

 A práxis é a ação propriamente humana, e o trabalho pedagógico pode ser 

uma delas, quando se torna capaz de modificar seu próprio contexto, deixando esse 

de ser uma atitude individual para se tornar uma ação coletiva; de ser automática 

para se tornar humanizadora. Aí está o sentido da práxis. E a educação, numa 

perspectiva freireana é, em si, uma práxis, isto é, trabalho humanizador por 

excelência.  

 A entrada e a permanência dos educadores e educandos, numa tarefa de 

construção de conhecimento, que humaniza e emancipa a ambos, no limite, só 

podem ser resultantes da ação educacional como práxis. A uma alfabetização de 

jovens e adultos e não convém fugir dessa proposta com todas as consequências 

histórico-sociais que acarreta.  Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido nos 

mostra a importância da práxis na ação educativa e na superação humana 

 

A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição 
opressor-oprimido. Dessa forma, essa superação exige a inserção 
crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, 
simultaneamente atuam sobre ela. Por isto, inserção crítica e ação já 
são a mesma coisa. Por isto também é que o mero reconhecimento de 
uma realidade que não leve a esta inserção crítica (ação já) não 
conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, precisamente 
porque não é reconhecimento verdadeiro. Este é o caso de um 
‗reconhecimento‘ de caráter puramente subjetivista, que é antes o 
resultado da arbitrariedade do subjetivista, o qual fugindo da realidade 
objetiva, cria uma falsa realidade ‗em si mesmo‘. E não é possível 
transformar a realidade concreta na realidade imaginária. (2005, p. 42-
43) 



187 

 

 Ademais, ao colocar em evidência um novo sujeito, antes ―escondido‖ numa 

prática social e estranha, ele se torna denunciadora do que está sendo 

historicamente construído, inclusive no campo educacional em vários aspectos. Por 

exemplo, a própria realização da educação como práxis, já é, em si, denúncia da 

sua suposta neutralidade. Pelo caminho escolhido, isto é pela metodologia de uma 

práxis pedagógica conflitiva e progressista, essa proposta de alfabetização já se 

torna, em si mesma, História real, e revisão da própria História e/ou trajetória da 

própria alfabetização a partir da vivência dos sujeitos envolvidos.  

 Para Freire (2005, p. 90), ―A existência, porque humana, não pode ser muda, 

silenciosa, tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 

verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo‖. 

 Propor desafios à História, dando a ela um novo contexto é denunciar as 

ações desumanas, que foram sendo construídas desde seu enunciado. Negar a 

história é negar a própria existência humana. Sabemos que nenhum ato, por mais 

ingênuo que seja, é neutro, já que a neutralidade diante do mundo só existe como 

forma dissimuladora de aceitação, inclusive racional, do real. Aí, a educação com 

seus projetos emancipadores, cultural, histórico de vida, realidade social, leitura de 

mundo... tudo se converge  na práxis, como práxis. 

 Quando a práxis não é posta verdadeiramente, ou as teorias permanecem no 

campo de uma educação supostamente ‗neutra‘, temos uma dupla ingenuidade, de 

quem a faz, e de quem a pensa – ou acredita que a pensa para valer. Mas sempre 

há uma astuta estratégia de poder de quem organiza as ações humanas. Segundo 

Freire: 

 

Na medida em que compreendemos a educação, de um lado, 
reproduzindo a ideologia dominante, mas, de outro, proporcionando, 
independentemente, da intenção de quem tem poder, a negação 
daquela ideologia (ou seu desvelamento) pela confrontação entre ela 
e a realidade (como de fato está sendo e não como o discurso oficial 
diz que ela é, realidade vivida pelos educandos e pelos educadores, 
percebemos a inviabilidade de uma educação neutra. A partir desse 
momento, falar da impossível neutralidade da educação já não nos 
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assusta ou intimida. É que o fato de não ser educador um agente 
neutro não significa, necessariamente, que deve ser um manipulador. 
A opção realmente libertadora nem se realiza através de uma prática 
manipuladora nem tampouco por meio de uma prática esponteneista. 
O espontaneismo é silencioso, por isso irresponsável. O que temos 
de fazer, então, enquanto educadoras ou educadores, é aclarar, 
assumindo a nossa opção, que é política, e sermos coerentes com 
ela na  prática. (1992, p.25) 

 

 Por mais ingênua que seja a atitude humana, sempre existe um ato pensado, 

independente do estado de alienação a nós impostos, alfabetizadores e 

alfabetizandos, em seus diferentes estágios. Cumpre superar o que Paulo Freire 

chama de ―consciência intransitiva‖, passar para um segundo estágio da 

―consciência transitiva‖ isto é, para poder atingir a ―consciência crítica‖, corolário da 

práxis pedagógica. Barreiro faz uma reflexão sobre essa questão quando nos 

coloca: 

 

Se, para essa primeira tendência, a conscientização começa pela 
descoberta do significado e dos valores que envolvem a idéia de 
Pessoa Humana, é importante, para começar compreendê-la, saber 
como se interpreta essa Pessoa, ou seja, como é o homem e como 
está em seu mundo. Por outro lado, essas interpretações a respeito 
das relações homem x mundo são muito semelhantes às que servem 
de fundamento para outras três alternativas. São elas: a)  O homem 
é uma dimensão original de existência no mundo. Ele está em seu 
mundo (é uma corporeidade em seu meio físico), mas não se esgota 
nele (é uma transcendência dessa corporeidade e desse meio físico). 
O seu modo próprio de colocar-se em seu mundo é a oposição com 
que se define frente a um mundo dado (dimensão de existência em 
que o animal se esgota em seu mundo) que o homem transforma em 
realidade construída para si ao recriar um mundo de natureza 
(coisas) em um mundo de cultura (objetos, valores, relações ‗para o 
homem‘). b) Frente à sua circunstância, o homem se coloca como 
um ‗possível de relações‘ e não apenas como um ‗ limitado a 
contatos‘, caso dos animais. Por isso mesmo, a pessoa humana não 
está no seu mundo, mas com ele. Conta com o mundo frente ao qual 
se opõe inicialmente, e que humaniza, por transformar e significar. 
(...).(2000, p. 54-55) 

 

 

 Além dessas duas consciências supra-citadas, a consciência crítica  é o 

estágio em que o homem não só pode se perceber como pessoa humana, como 

também atingir a sua existência, que possibilita a perpetuação da sua liberdade. Se 
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liberdade é a consciência das necessidades humanas, fundada no ter e no ser, 

nesse estágio, o homem supera as alienações, (na atitude dialógica e 

problematizadora) clareando seu papel enquanto construtor de uma nova sociedade 

(na práxis). 

 

 Qual seria o legado de Marx na pedagogia dialógica de Paulo Freire? 

Quando a metodologia freiriana aborda a relação entre explorados e exploradores 

estão, nada mais nada menos, aproximando-se de uma leitura marxista da 

realidade, mesmo fora da ortodoxia de sua obra. Essa aproximação com a obra 

marxiana, não se formulou, concretamente, dentro de seus cânones pelo fato de 

Paulo Freire não aceitar a luta armada e sangrenta, propostas pelos marxistas 

ortodoxos, na época de formulação de sua proposta, no final dos anos de 1950 e 

primeira metade dos anos de 1960.  Além do mais, o pensamento freiriano foi sendo 

elaborado, a partir de um prisma existencialista judaico-cristão da realidade, por 

exemplo, nas leituras de Mounier, Buber, Fromm, entre outros. A palavra 

denunciadora, problematizadora, mediatizadora e humanizadora representou sua 

fundamental arma de luta diante da necessidade de os alfabetizandos atingirem o 

estágio da consciência crítica. E isto, em si, como programa de mudança, pela 

educação em base dialógica já é ―revolucionário‖. 

 Barreiro faz referência à questão da tarefa humanizadora a partir da tomada 

de consciência, quando nos lembra que 

 

A tarefa de humanizar e humanizar-se somente será completada 
quando, a um mundo transformado e dominado pelo homem como 
realidade humanamente significada, corresponder uma sociedade 
humana conciliada onde se esgotam as duas alienações: a do senhor 
e a do escravo, em uma etapa, afinal, de verdadeiro encontro de 
consciência através de possibilidades totais de diálogos.(...). 
Concretamente, a ideia de consciência histórica procura superar a de 
consciência reflexa, ao deslocar a ideia de mundo (determinante da 
consciência no marxismo), como natureza a transformar, e que se 
reflete, através deste ato, na consciência do homem, pela história 
como já o campo de formação da consciência sob a forma de um 
mundo transformado e significado pelos homens através da 
comunicação da consciência. Assim a consciência histórica não 
reflete o mundo que, ao mesmo tempo, intenciona e transforma: ela 
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se antecipa ao mundo e quando o homem reflete, o que reflete já é a 
sua própria situação- no mundo mais um mundo-em-situação, o que 
determina a um só tempo a dimensão da consciência do homem e a 
existência de um mundo historicamente significado por ela. (2000 p. 
58-60) 

 

 Para Paulo Freire, uma pedagogia dialógica e problematizadora realiza 

suficientemente essa tarefa. 

 Surge, ainda, outra questão a ser considerada num mundo em profunda 

mudança. Em que medida esses conceitos, aparentemente extemporâneos 

(dialética, práxis, consciência crítica, visão existencialista-cristã de mundo...) se 

inserem e respondem aos objetivos de um mundo profundamente tecnologizado? 

 Antes de responder a essa questão, cumpre dizer que usamos a expressão 

―conceitos aparentemente extemporâneos‖ exatamente porque estamos nos 

referindo a um mundo em profunda mudança. E quando há um mundo em profunda 

mudança, que supõe, via de regra, transformações de paradigmas em vários 

campos de reflexão e ação humanas, isto implica, via de regra, em mudanças na (s) 

linguagem (s). Por exemplo, a palavra ―socialismo‖ não tem a mesma conotação nos 

anos de 1960 e nos anos de 1990. Ora, se a nossa preocupação aqui é fazer uma 

leitura em dois tempos de Paulo Freire, essa leitura passa pela observação de 

conceitos por ele utilizados nas obras Pedagogia do Oprimido e Educação como 

Prática de Liberdade, aqui escolhidos para análise, bem como na sua própria 

retomada na década de 1990, Pedagogia da Autonomia. Observa-se a força do 

advérbio ―aparentemente‖, o que implica a suspeita, pela pesquisadora, da 

necessidade de revisão conceitual, num mundo profundamente tecnologizado e 

pragmático por onde passa a re-contextualização dessas palavras. 

 Há a necessidade da construção de um homem mais pleno, e isto a 

tecnologia em si mesma não garante. Tal plenitude é condição sine qua non para a 

construção de uma nova História, que venha a reestruturar a existência de todos os 

homens reais, em suas dificuldades e diferenças, por meio de atitudes inclusivas e 

participativas. Eis o teor essencialmente humanista e utópico da obra freiriana, que 

vale também para um mundo hiper tecnologizado. É preciso construir um novo 

homem que consiga mediatizar com as novas tecnologias, pois estar alfabetizado 



191 

não é apenas formar palavras, como já reiteramos, mas se preparar de fato para um 

mundo humano, em sua interioridade, e em mudança, em sua exterioridade. O nexo 

entre esses ―dois mundos‖ é dialético e, portanto, deve provocar uma síntese.  

  Não adianta possibilitar aos analfabetos o direito à leitura e à escrita se não 

vislumbrarem a possibilidade de se adentrar, com um pouco mais de esperança, no 

mundo do trabalho, e um trabalho que se torna cada vez mais complexo e exigente, 

o que incide na própria capacidade de inserção do homem integral nesse mundo. A 

atual crise do trabalho toca no âmago da questão do conhecimento, inclusive no 

mundo da alfabetização. Não são poucos os autores (FRIGOTTO, 1995), para 

citarmos apenas um deles, que estudam o problema das mudanças estruturais 

sofridas no mundo do trabalho no final do século XX, era da revisão do pensamento 

freiriano.  Para Freire (1992, p. 76) ―o homem é o homem e o mundo é histórico-

cultural à medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação 

permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua 

própria transformação‖.   

 Acontece que não podemos deixar de frisar o importante papel que a 

tecnologia vem desempenhando no desenvolvimento social e econômico da 

humanidade. Não se trata de uma pedagogia com didáticas meramente adaptativas, 

invadida pela tecnologia. Novas possibilidades instigam os educadores atentos a um 

processo emancipador (do aluno) e auto-emancipação (de si mesmo) a ―aprender a 

aprender‖ Libâneo (1998, p. 34), por um trabalho de mediação no interior do aparato 

tecnológico, tornando-o um processo pedagógico-tecnológico. É como já afirmava o 

poeta romano Terêncio: ―Homo sum; nihil humani a me alienum puto‖ (Sou homem; 

nada do que é humano me é estranho). Aqui também uma pedagogia dialógica e 

problematizadora, frente à tecnologia, a produção do homem, que por nela se auto 

produz, faz profundo sentido. 

 A educação não pode estar a serviço da tecnologia, senão para humanizá-la. 

Propiciar à tecnologia uma espécie de relação necessária entre o saber-fazer e o 

saber-viver. Esse momento de reflexão sobre os novos paradigmas estão em 

abertos, possibilitados, mas não podem ser impostos pela nova sociedade do 

conhecimento que pode resultar, caso não agirmos, até em destruir nossas utopias. 

É bom salientarmos que ―...o capital, a tecnologia e a razão reconstruíram o mundo, 
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mas não mais reconstruíram o homem”. Costa (1992, p. 17). Mas essa constatação 

provisória não nos impede de ver as novas possibilidades com o olhar da 

emancipação. Freire nos esclarece:  

 

O progresso científico e tecnológico que não responde 
fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de 
nossa existência, perdem, para mim, sua significação. A todo avanço 
tecnológico haveria de corresponder o empenho real de resposta 
imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver 
de homens e mulheres. A um avanço tecnológico que ameaça 
milhares de mulheres e de homens de perder seu trabalho deveria 
corresponder outro avanço tecnológico que estivesse a serviço do 
atendimento das vítimas do progresso anterior. Como se vê, esta é 
uma questão ética e política e não tecnológica... Não se trata, 
acrescentemos, de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de pô-
los a serviço dos seres humanos. (2004, p. 130) 

 

 Se a educação não conseguir fazer a mediação dialógica necessária, sempre, 

entre o aprendizado pedagógico, tecnológico e científico, certamente deixará de 

cumprir seu papel, ainda mais, o caráter excludente da educação no mundo do 

trabalho tecnologizado. Se a distância entre a alfabetização e tecnologia for 

diminuída, não estaremos apenas diminuindo o analfabetismo absoluto e o dito 

funcional, como também possibilitando o redimensionamento do trabalho, como 

trabalho mais humanizado e a promoção de uma cidadania plena. No limite, isto se 

dá numa pedagogia práxica. A ―leitura‖ da tecnologia, seu significado, também deve 

ser possibilitada ao alfabetizando. 

 Finalmente, cumpre perguntar: em que medida Paulo Freire estaria sendo 

―romântico‖ em sua proposta? 

 Reforçamos ainda, que Paulo Freire sempre aceitou as críticas como fator 

positivo, no marco do diálogo com os diferentes, incluindo os defensores da 

tecnologia. Foi criticado por sua visão humanista de sociedade, por vezes, com 

tentação de ceder ao idealismo. Aprendeu a avaliar seu próprio pensamento, não 

tendo medo de enfrentar e nem ser enfrentado pelas novas tecnologias, assumiu-as 

como um homem do seu tempo e do seu espaço. Soube ser igual e diferente ao 

mesmo tempo. Soube ser radical e compreensivo. Soube, acima de tudo, humanizar 

e fazer aparecer sua utopia humanista, às vezes na contracorrente da história. Por 
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esses e outros motivos, que, apesar das duras críticas que a ele foram endereçadas 

durante sua vida, é que esse homem singular e plural continua sendo lido e relido. Aí 

está posta a possibilidade desse método ainda ser, durante muitos anos, relido, 

revivido e utilizado.      

 Fica de pé, nessa parte, para nós, que Paulo Freire fora marcado pela 

influência de uma metodologia de análise da realidade social e histórica centrada na 

dialética sem se fixar numa ortodoxia (marxista, por exemplo). Bebeu nas fontes da 

abordagem fenomenológica, por conta do lugar do sujeito da educação em sua obra 

e da teoria e prática libertadoras, patenteado na Filosofia da Libertação na América 

Latina. Percebeu, no contexto histórico de produção e consolidação de seu 

pensamento, este contexto  teórico, práxico e utópico latino-americano uma 

proximidade profícua ao pensamento cristão revolucionário no continente, a 

considerar as categorias que aqui tentamos rever, ainda que experimentando 

marchas e contra-marchas e desdobramentos. A leitura de sua obra e seu método 

de alfabetização, em dois tempos, não pode (ou não deve) ocultar nossas suspeitas: 

extemporaneidade de linguagem, pressão de um novo mundo tecnologizado, risco 

de aparecer ―romântico‖, entre outros. 

 

3.2.3 Dussel & Freire  

 

 O que separa e o que une Dussel de Freire?  

 O que separa, a não ser o distanciamento geográfico, sobretudo em épocas 

de exílio, muito pouco. Sendo dois pensadores praticamente de uma mesma 

geração - Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 e Dussel em 24 de dezembro 

de 1934 – enquanto, mesmos distantes um do outro, Dussel pensa uma filosofia que 

põe um pé na educação (a pedagógica, como vimos) e Freire, de dentro da 

Educação, sempre, busca na Filosofia seus fundamentos. A partir daí só temos 

elementos que os unem, no marco de uma permanente convergência de diálogo, 

centrados, os dois, no mesmo objetivo: a libertação do ―oprimido‖ (Freire) ou do 

―Outro‖ negado (Dussel); aquele, enfocando o ―diálogo educador-educando‖, este, a 

―interioridade alterativa‖. Mas o solo primeiro, onde plantaram suas raízes, foi o 
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mesmo: a América Latina. Freire, nas primeiras experiências de alfabetização no 

Nordeste brasileiro e posteriormente no Chile e depois o continente africano; Dussel, 

na propositura de uma ―Ética da libertação latino-americana‖. Ambos, cada qual a 

seu modo, tentando romper, a todo instante,  com um gigantesco ―estrago‖ 

produzido nos sujeitos sociais oprimidos: a alienação. 

 Não são poucos os autores que traçam um paralelo entre Freire e Dussel, 

como os que aqui lançamos mão (AMES, 1992; BOUFLEUER, 1991: 99-127; 

COSTA, 1992, p.15-54) Num capítulo intitulado: ―Freire e Dussel: convergência e 

complementaridades‖ José Pedro Boufleuer, no viés da oscilação entre opressão 

(verificada) e libertação (sempre perseguida), refere-se a um caráter eminente 

antropológico de base52, nos dois autores em foco, desde uma compreensão 

profunda do mesmo fenômeno da opressão. A partir de uma hermenêutica histórica, 

esse diapasão (opressão e liberdade) sempre se encontra no centro, como conflito, 

seja na pedagógica dusseliana, seja na pedagogia freiriana.  Citando Dussel, 

Boufleuer nos lembra que: ―Para Dussel, é no tempo da pedagógica que se formam 

os operadores da dominação, os dominados e os libertadores‖ (1977, c: 213, apud. 

Op. cit. p. 88). Já em Freire, desde a Pedagogia do oprimido, que fornece o método 

ao que havia proposto em Educação como prática da liberdade, é na postura 

dialógica ou anti-dialógica que tal conflito se coloca, preferencialmente de uma forma 

problematizadora, para que a libertação aconteça. Em Freire, uma antropologia 

marcada por uma mundianidade, de tal modo que a expressão: ―mediatizados pelo 

mundo‖ (educador e educando) percorre de alto a baixo suas páginas.  

 Frei Márcio Luiz Costa, num estudo também de aproximação entre Freire e 

Dussel, ao buscar a anterioridade histórico-filosófica do pensamento dos dois, como 

o fazem outros autores, refere-se a uma ―crise da racionalidade moderna‖ de onde 

emerge uma ―Pedagogia do oprimido‖, de inegável importância para nós, no 

presente estudo – nas considerações futuras sobre as pedagogias apenas 

instrumentais – sem abrir mão de uma já referida antropologia (filosófica) como 

base. A consciência de inserção no mundo e sua ―leitura‖ em que a vertente 

                                                           
52

 É como afirma, enfático, o pensador do Leste Europeu, Karel Kosik, ao referir-se à práxis, no apagar 

das luzes, como última frase de sua obra Dialética do concreto: “Afinal, tudo se resume no homem”. 
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fenomenológico-existencial de sua formação já se notava desde início da formulação 

de seu método, cria um elo entre formação filosófica e a proposta libertadora de seu 

método, seja nas obras capitais aqui referidas, seja em outras obras 

complementares, seja no campo educacional, seja em outros campos da ação 

social, inspirados em Freire: ―As frequentes referências à consciência, ao homem e 

ao mundo, apontam com suficiente nitidez a vertente fenomenológico-existencial do 

pensamento de Paulo Freire‖. (PAVÃO, A. M. ―O princípio da Autodeterminação no 

Serviço Social: visão fenomenológica‖, apud. COSTA, 1992, p.15). 

 Ainda Márcio Costa, (1992, p. 26-31)53 refere-se a um movimento oscilante, 

desde esse fundo antropológico básico - e de fundamento fenomenológico-

existencial -. em que Freire, desde sempre, pela práxis educacional ―dialetiza‖, o 

conflito entre uma educação problematizadora dos sujeitos como ―leitores‖ do 

mundo, permanentemente. É o que chama, e propõe, como passagem da anti-

dialogia (da educação ―bancária‖) à dialogia e/ou dialógica (da educação 

libertadora). Do Estatuto Ontológico (o ser como ―Ser menos‖) segue-se o Estatuto 

Lógico (a consideração da desumanização como ―natural‖) de modo que, o que 

nunca foi continua ―naturalmente‖ não sendo, no interior do sistema da própria 

educação desumanizadora. A partir daí, Márcio Costa deduz outro estatuto: o 

Deontológico, isto é, o do dever-ser, mas de dentro da mesma matriz anti-dialógica. 

 Assim, desde sempre e mais do que nunca, o ser é identificado (ou 

―enriquecido‖) com o ter, na equação lógica: ser mais = ter mais; ser menos = ter 

menos, ou: ser = ter; não ser = não ter. 

 

A opressão se dá por uma interiorização ontológica, pela afirmação 
de um ―Ser‖ na forma de ―alguns somos‖. Estes que são, por força da 
acumulação e da capitalização se interiorizam e produzem um ―lobby‖ 

                                                           
53

 Esse capítulo 2: “O ser e o mundo em Paulo Freire”, para o autor deriva, no contexto geral da obra 

de Freire, de um debate intenso travado pelas filosofias de cunho existencial no período de sua 

formação: Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, entre outros. Diferentemente de Dussel, cuja compreensão 

do ser vai ao encontro de uma crítica da Ontologia da Totalidade, (desde os gregos) para propor outra 

metafísica (alterativa) a partir do decisivo encontro com Levinas, como vimos. Ambos, contudo, cada 

qual a seu modo, investem contra o que Dussel chama de “sistema”, com suas filosofias 

problematizadoras ou justificadoras.  
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ontológico, onde ―Ser‖ é igual a possuir. Os demais, os que não 
possuem, logo ―não-são‖ reduzem-se à condição de prole 
desontologizada, ou prole pré-ontológica. (COSTA, 1992, p. 27) 

 

 Daí, para o autor deduzir o estatuto lógico dessa matriz anti-dialógica que 

segue tal princípio ontológico dualista e de exclusão, é apenas um passo. É só 

seguir os passos de um circuito de raciocínio lógico-formal, aristotélico-cartesiano, 

para que o estatuto deontológico (um devir em relação de heteronomia a tal modo 

de compreender o ―Ser‖): 

 

Se o ―Ser‖ é um ―temos, logo somos‖ elitizado e o ―não-Ser‖ é um 
―não-temos, logo não somos‖ massificado, o deontológico entendido 
como aquilo que ―dever ser‖ e na sua contrapartida como o que ―não-
deve-ser‖, se configurará pela manutenção da elitização do ―Ser‖ e 
da massificação do ―não-Ser‖ para a construção do ―Ser-menos‖. 
(Op. cit. p. 28).   

 

 É evidente que a dialética ser e ter, assim compreendido estende-se a todos 

os campos das relações sociais e suas práticas, como modos de concretização da 

existência humana (subjetiva) e social (intersubjetivas), que Antônio Severino as 

alinha em três níveis (produtiva, social e simbolizadora), que se entrecruzam, e mais, 

se completam, como já vimos (SEVERINO, 1992, p. 26).  

 No campo da produção da cultura, de saberes e da educação, entrelaçados 

com as relações produtivas e sociais isso fica evidente. Por exemplo, relembrando, 

numa das páginas anteriores, o depoimento de um analfabeto (ou alfabetizando) 

quando de sua reação a uma conferência de Paulo Freire, na medida em que este 

produziu nele (o alfabetizando) uma autêntica aporia, derivada da admiração de sua 

extensa cultura, suas belas palavras, seus vários livros... e intrinsecamente 

relacionados com sua casa de (supostamente, para ele) com vários cômodos, 

quartos só para os filhos dormir e estudar, o casal ter privacidade, etc. É o ―não-Ser‖ 

(analfabeto, isto é, o que ―não tem‖ leitura, condição econômica e poder) admirando 

o ―Ser‖ culto. E quando, desde o Brasil imperial, dos coronéis o doutor  -―dotô‖, no 

modo fonético mais condizente com a expressão popular – é vista como ―culto‖ ou 

―letrado‖ é aquele que tem o segredo das leituras dos documentos (sobretudo dos 
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cartórios, das leis, etc.) e que surge como o que está aí para orientar, vale dizer, 

comandar o processo de dominação. Ora, uma escola que permanece nessa anti-

dialogia do ―Ser‖ sobre o ―não-Ser‖ só pode reproduzir pedagogias instrumentais de 

manutenção (deontológica) dessa situação (ontológica), no que ensina não para a 

mudança, mas para a permanência de um ―mundo dado‖, logicamente estruturado e 

(cartesianamente) justificado como tal. Poucas vezes, a nosso ver, uma expressão 

como ―educação bancária‖ foi tão feliz.  

 É evidente que o autor, na sequência da interpretação da obra de Freire 

propõe outro estatuto: o que chama de Dialógico - Problematizador do Ser no Mundo 

como outra matriz, a dialógica, enquanto estratégia da libertação (1992, p. 29-31). 

 Aprofunda-se, em tese, pela práxis educativa, o processo de libertação não 

só no diálogo pelo diálogo. Contudo, como sabemos, também os opressores 

―dialogam‖ entre si em torno de suas estratégias de manutenção do poder (poder ser 

como poder ter). Não fosse o diálogo ser problematizador, não haveria como o 

dominado, que ―lê o mundo‖,  expressar-se, expor sua interioridade, - a não ser 

nessa atitude passiva de admiração do Outro como ―culto‖, dono da palavra que faz, 

ou faz fazer, assim por diante -, de modo permanentemente aberto, inconclusivo, 

democrático, do ouvir a palavra (do educador em relação ao educando e vice-versa), 

do permitir falar, expressar seu mundo, mesmo como ―grito‖. 

 

Concretamente, o diálogo e a problematização acontecem quando 
dois ou mais oprimidos tematizam a opressão, a alienação e a 
desumanização da sua concretude existencial, despertando para um 
basta existencial. Aqui tem início um efetivo processo que acabará 
acarretando mudanças na existência concreta,tais como: liberdade, 
justiça, desalienação, humanização, etc., mas cujos desdobramentos 
históricos são, nos seus detalhamentos,concretamente imprevisíveis 
em virtude das peculiaridades culturais, geográficas, que acabam 
impondo também um caráter também regional às lutas de libertação. 
(COSTA, op. cit. p. 30-1).  

 

 Já em Dussel, ainda na interpretação de Márcio Costa, o idêntico diapasão 

freiriano (da dialogia e anti-dialogia), também no viés do olhar antropológico de base 

aparece na dualidade entre o Logos e o Ana-lógos. Uma dualidade situada desde a 

postulação da Totalidade e Exterioridade, como já acentuamos.  
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 Da mesma forma que na análise de Freire, no caso de Costa (Op. cit. p. 32-7) 

também aponta para a postulação da necessidade da travessia de um Estatuto para 

outro. Assim, a necessidade de um clareamento, do que chama de Estatuto 

Ontológico, Lógico e Deontológico, no caso, da Totalidade Liberal Capitalista54 em 

vista do que chama de Estatuto Metafísico da Exterioridade. 

 O que desenvolvemos nas páginas anteriores sobre o percurso teórico de 

Dussel, fica posto, (a) no itinerário que faz, desde os gregos, em Parmênides, o 

filósofo inspirador de Aristóteles e seu sistema lógico e ontológico de pensar o Ser 

como Totalidade, num logos que se identifica com a phisys;  (b) o modo como o 

essencialismo aristotélico-tomista absorveu esse logos totalizante como 

equipamento teórico garantidor da Verdade inquestionável e (c) na própria 

modernidade até nossos dias. Assim, fica patente a reprodução, ad nauseam, do 

―mais do mesmo‖, isto é, uma Ontologia da totalidade que fecha uma Deontologia (o 

devir) no circuito totalizante do Ser, que já o é desde sempre, e desde sempre será:  

 

A Deontologia da Totalidade é a ciência de como a totalidade que-é 
deve-Ser (...) Aquilo que É deve continuar sendo para que o Ser 
sempre seja. O que não-É deve continuar não sendo para que o não-
Ser nunca seja. (...) A Deontologia, ao apontar para aquilo que deve 
Ser, aponta também para o que não deve ser. Desta forma ela 
perpetua a totalidade no Ser e a Exterioridade no não-ser‖. (...) 
[Assim sendo,] A Filosofia Ocidental foi marcada pelas Ontologias 
Dialéticas de reprodução do ―mesmo‖ e da exclusão do distinto 
enquanto alteridade. (Op. cit. p. 32-4 – colchete nosso). 

  

 Se permanecêssemos apenas numa visão ―impressionista‖ do jogo de 

linguagens acima, a impressão que temos é a de que estamos ―jogando com 

palavras‖. Mas se voltarmos aos quatro níveis de concreção da Metafísica da 

Alteridade, também colocado na chave de Estatuto (alternativo) para Costa (p.34-6), 

                                                           
54

 Convém lembrar que, nesse momento da publicação da obra de Márcio Costa sobe o pensamento de 

Dussel (e Freire) a que coloca sob formas de “Estatutos”, a crítica ao Estatuto Liberal Capitalista 

vigente não poderia antecipar, em Dussel, nos anos anteriores, uma crítica ao neoliberalismo dos anos 

90. A obra de Dussel mais recente: Ética dalibertação – na idade da globalização e da exclusão, 

publicada pela Editora Vozes em 2000, é que dá conta de uma leitura mais recente do capitalismo 

hegemônico, o que apenas dá novo contorno, inclusive fortemente ideológico, à opressão do sistema. 
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na pedagógica dusseliana a saída do ―mais-sempre-o-mesmo‖ dá-se como o centro 

do conflito, no que Freire aponta como prática dos sujeitos sociais em situação de 

diálogo. Prática problematizadora, uma vez que diálogo sem problematização, sem o 

reconhecimento da alteridade para sua interiorização do outro que ―também fala‖ 

não passa desse sempre-mesmo. E as instituições sociais, incluindo a escola, nem 

sempre apostam em tal estratégia dialógica, por várias razões (comodismo, medo, 

herança arraigada do anti-diálogo, etc.) uma vez que não interessa - ou não tem 

interessado, até então - o discurso de sentido do outro, pelo saber que expressa 

como ―leitura de mundo‖,  já que o‖mais do mesmo‖ se dá como repetição ―bancária‖ 

do saber ―depositado‖.   

 Por que falar em desontologização plena - da erótica, política, pedagógica e 

arqueológica – se o Ser-dado (como Ser e Devir) está posto, inclusive nos 

conteúdos dos saberes articulados na tradição escolar, familiar, social? A libertação 

não acontece contra os muros da alienação, quando o educador (pai, mãe, 

professor...Ego Magistral, para Dussel)  permanece educador e o educando (filho, 

aluno... Ente Orfanal, para Dussel)  permanece educando em suas distinções de 

lugar de poder (Ser) e de não-poder (não-Ser) ocupado, uma vez que a palavra – 

aquela que muda, como ―geradora‖, na alfabetização, em Freire - não transitou como 

interioridade significativa aos dois, sem a exterioridade metafísica. ―A exterioridade 

metafísica é o ―lugar-intra-inter-subjetividades‖ para além do ―logos” – Interioridade 

Ontológica -, e para além da fysis – Totalidade Fechada – onde a exterioridade, a 

alteridade, o distinto, o outro fazem a sua manifestação epifenomenal‖. (Op. cit. p. 

35) 

 Concluindo, tendo como base a estrutura antropológica dos sujeitos sociais, 

desde suas tragédias, nos dois autores, fica de pé, em primeiro plano, que ambos 

implicam na busca por uma Filosofia que sustenta tal antropologia - portanto, como 

Antropologia Filosófica55. 

                                                           
55

 O autor José Pedro Boufleuer, de quem estamos nos servindo, ao fazer um arrazoado da antropologia implícita 

no pensamento dos dois autores em foco, no capítulo intitula: “ “o significado do caráter antropológico das 

perspectivas de libertação de Freire e Dussel” (op. cit. p. 123-127), faz uma rápida incursão á categoria de “razão 

comunicativa”, de Habermas, numa referência á obra de Mário Osório Marques, um dos pensadores brasileiros que 

se dedicou à uma epistemologia da Pedagogia, seus avanços e seus impasses, sobretudo na formação de 
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Por um lado, como nos garante Márcio Costa (p. 51):  

 

A pedagógica de Enrique Dussel, por sua vez, atrela-se à Filosofia da 
Libertação, pensamento fundado na tradição da Filosofia Ocidental, 
na tradição semita e no ―modus vivendi‖ emergencial do povo latino-
americano e terceiro-mundista [esta, uma expressão já em desuso] 
(Colchete nosso).  

 

 Por outro: 

A Pedagogia de Paulo Freire é informada por uma estrutura filosófica 
profundamente marcada pela fenomenologia existencial, 
caracterizada pela circunstancialização e pela movimentação do 
homem no mundo, enfatizando a sua historicidade. 

 

 Ora, com tal aproximação, e na percepção de que há uma antropologia 

(filosófica) que os une, estamos prontos para apontar para uma avaliação das 

presenças de Dussel e Freire, (objeto de nossa pesquisa) no pensamento 

pedagógico brasileiro, como o faremos a partir de um rastreamento de GTs e 

programas de cursos de Pedagogia - sobretudo com um olhar mais atento aos 

programas de EJA. Nosso pressuposto, a ser verificado, reflexo de uma carência – 

ou pelo menos fragilidade - de uma Filosofia da Educação, é o de uma (real) 

ausência desses dois autores – mesmo quando presentes em discursos. 

Principalmente se apontarmos para um contexto de carência de diálogo (brasileiro) 

com o pensamento pedagógico na América Latina, ao longo de sucessivas décadas 

de produção científica, eventos e outros, que fomentam, entre nós, a formação de 

professores e suas práticas.  

 Antes, (no próximo capítulo) vamos discorrer sobre a contribuição da Filosofia 

da Educação Latino-americana, no contexto de um cenário complexo em que 

acontece a formação de professores, tendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

mundo como ilustração. A partir daí teremos ―munição‖ para, finalmente, 

questionarmos as reais presenças de Dussel e Freire na pesquisa em Educação no 

                                                                                                                                                                                     
professores. Para nós, em que pese a pertinência dessa referência à categoria de Habermas, não nos serviremos do 

mesmo por uma questão do enfoque no pensamento pedagógico latino-americano.  
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Brasil (em alguns Gts mais propícios) bem como nos programas de Licenciatura em 

Pedagogia. 
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CAPÍTULO 4 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO LATINO-AMERICANA NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

COMO ILUSTRAÇÃO. 

 

 O presente capítulo tem como proposta discutir o tema da formação de 

professores, profundamente relacionado à nossa pesquisa, pelo seu grau de 

pertinência e importância.  Nesse caso, o tema está conduzido para uma 

aproximação do pensamento freiriano, dando ênfase à Educação de Jovens e 

Adultos, como uma frente de ação emancipadora dos sujeitos sociais excluídos que 

deve (ou pelo menos deveria) compor uma preocupação relevante na pesquisa na 

área, nos cursos de Pedagogia – ou mesmo na formação continuada de 

professores. 

 

4.1  Formação continuada como novo e irreversível ingrediente da formação de 

professores de EJA no cenário de uma sociedade complexa56 

 

 É comum ouvirmos, de geração para geração ou mesmo dentro das próprias 

gerações, uma expressão do senso comum: ―o mundo mudou!‖ E no campo da 

Educação acontece um sentimento semelhante. Estamos inseridos numa realidade 

histórica contraditória, pelo menos aparentemente; tão fragilizada e, ao mesmo 

tempo, tão estruturada. Assim, não é raro, no campo da educação, nos encontramos 

desorientados sobre o que fazer e, a quem responder, no intuito de compreender 

                                                           
56

O chamado paradigma da complexidade, em que o pensador francês Edgar Morin se torna seu mais 

expressivo expoente, não ser objeto de nosso estudo, muito além do reconhecimento de sua importância 

para uma compreensão da atual crise dos paradigmas, notadamente do paradigma newtoniano-

cartesiano de ciência e pesquisa que herdamos, de inegável influências nas análises sobre o fenômeno 

educacional e na formação de professores. Parta tanto, obras de Morin, como Sete saberes necessários à 

educação do futuro (vide referências) não podem ser esquecidas. 

 



203 

qual o nosso papel frente a essa realidade apresentada. Fragilidade e estrutura 

parecem-nos dois conceitos antagônicos, mas, na realidade, tornam-se tão 

dependentes e necessários quando falamos de formação de professores numa pós 

modernidade que nos aponta caminhos ainda não trilhados e, de uma maneira ou de 

outra, em parte já caminhados. Essa questão dicotômica e, ao mesmo tempo 

necessária – na verdade, dialética ou a ser dialetizada - está posta no cenário da 

própria formação de professores.  

 Visando a uma formação que responda a esse tempo profundamente 

complexo, o ato de formar, também, não pode ser uma ação desarticulada com o 

leque de questões que a envolvem e, principalmente, com os problemas sócio-

educacionais; em outras palavras, mais do que nunca, parece que um apelo para a 

―neutralidade‖ fica escancarado, desde o chão da realidade educacional, pelo menos 

até que ―a poeira baixe‖. Contudo, a realidade também sinaliza para abraçarmos 

projetos, e mais, atitudes que proporcionam, aos profissionais, elementos que os 

ajudem a repensar a herança de uma formação construída a partir da cultura 

(pedagógica) de outros países ditos centrais, portanto exógena e etnocêntrica e, por 

vezes, autoritária e até preconceituosa. Para Freire isso se coloca da seguinte 

forma: 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por 
não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. 
Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que 
escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem 
quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser 
professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase 
de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da 
prática educativa. Sou professor a favor da docência contra o 
despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, do 
autoritarismo contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura 
de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante 
contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação 
econômica dos indivíduos ou das classes sociais (...).(2004, p.115) 

 

 Reconhecer as adversidades de um cenário cada vez mais complexo, e tão 

em voga nos estudos que tendem a fazer a hermenêutica de nosso tempo, com 

ressonância no paradigma educacional e da formação não implica, contudo, em 
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investir numa adaptabilidade às circunstâncias, ao mercado, por exemplo. Requer 

uma lucidez capaz de sustentar os projetos, mesmo quando o olhar sobre a 

educação vem ―de fora para dentro‖ das pedagogias. Por exemplo, em cientistas 

sociais, biólogos, teóricos da comunicação, ecologistas... contribuem com seus 

olhares permitindo aos profissionais da educação e aos pesquisadores na área 

interdisciplinarizar os discursos ou transdisciplinarizar os temas implicados, às vezes 

indo ao encontro de novos conceitos que dão conta de uma expansão de seu 

próprio olhar, desde que vazados numa sensibilidade ética e estratégica que possa 

ir para além da adaptabilidade e mesmo de ―discursos do momento‖ como caminho 

alternativo da crise do paradigma educacional herdado. Assim, algumas palavras 

perdem a força porque ―se descontextualizam‖, outras emergem e via de rega 

ganham força de ―conceitos coadjuvantes‖ na compreensão da complexidade do 

próprio fenômeno educacional. 

 É dessa forma que o filósofo da educação Antônio Severino refere-se à 

característica referencial do trabalho educativo como ―educabilidade‖, que põe em 

foco a própria identidade do ―pedagogo‖ há anos polemizado no Brasil nos círculos 

de discussão sobre o conceito por nós herdado de ―pedagogo‖. 

 Numa nota muito pertinente ao trabalho do biólogo José de Almeida Júnior 

em referência a um de seus trabalhos (―Dolly, ovelha ou loba? Sobre a 

educabilidade e algumas de suas implicações‖, à página 49 do referido texto) e 

tendo em vista a capacidade de diálogo com outros campos de pensamento, assim 

Severino se expressa: 

 

Encontrei apoio em Almeida Jr., em minha visão de educabilidade. 
Esse cientista/educador da área biológica apresenta um conceito de 
educabilidade próximo do que assumo: propriedade que torna o 
homem capaz de responder aos conhecimentos biológicos e 
mesológicos, ―para se tornar ele próprio construtor e transformador 
das suas realidades individual e social‖. (2007, p. 41) 

 

 Tal colocação do autor supra-citado nos mostra uma outra sabedoria, além da 

herdada, de que não nos basta, contudo ―cruzar saberes‖. Na verdade, 

interdisciplinarizar campos de saber nunca foi uma tarefa mecânica, em que as 
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especialidade apenas se encontram, se permanecermos numa atitude positivista, 

fragmentada57. 

 Não há como negar que vivemos numa nova realidade histórica, e essa nos 

delega responsabilidades que nem sempre foram colocadas em discussão em nossa 

formação inicial. Essa nova realidade histórica nos aponta para novos caminhos, 

onde tudo se inter-relaciona, e questões de ordem econômica, política, social e 

cultural, cada vez mais se refletem nas atitudes pedagógicas. Por conta de uma 

mudança paradigmática que ora se apresenta, uma nova exigência nos desafia, isso 

é, a de saber que a formação, por mais sólida que possa ter sido, carece de um 

novos olhares, de novos projetos e de uma nova reestruturação para responder, de 

maneira sólida, as novas exigências apontadas. Nesse contexto, dois profissionais, 

professores em exercício e formadores, quando não percebem o desejo e as 

necessidades de mudança, estão cada vez mais fora de um contexto que implica em 

perceber e discutir novas exigências pedagógicas, dentre elas uma vital 

convergência entre teoria e prática, sem a qual os impasses não são aprofundados e 

solucionados. 

 Sabendo que os alunos que frequentam as salas de aulas de cursos de 

alfabetização de jovens e adultos, todos praticamente no período noturno, são, na 

sua maioria, de idade adulta, trabalhadores ou não, isso requer uma melhor 

preparação pedagógica dos professores, no intuito de tornar o espaço da sala de 

aula um local para as discussões contextualizadas de vida do analfabeto. Um 

educador, sem profunda formação para tal habilidade, dificilmente se torna capaz de 

promover uma discussão necessária e um método emancipador e significativo – daí 

porque ‗alfabetizar‘ não é apenas juntar letras –, ocasionando mais uma vez a 

evasão escolar de uma geração sedenta, mas de forças já exauridas, mesmo em 

seu esforço ás vezes sobrehumano, num mundo ‗escolar‘ que continua a lhe parecer 

estranho.  

                                                           
57

 O que acabamos de afirmar acima, uma vez que se reflete na formação, naturalmente interfere, às 

vezes com maior, às vezes com menor intensidade, na própria revisão do paradigma da Pedagogia como 

Ciência da Educação, com seus avanços e impasses. Ciência da Educação impactada pelos novos 

caminhos da formação e formação impactando o novo paradigma da Pedagogia – já suficientemente 

discutida no Capítulo II. 
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 Para que isso não aconteça, é preciso que os educadores fundamentem suas 

práticas num projeto maior, que é a possibilidade de trazer para o contexto sala de 

aula, embora pequeno, um contexto ainda maior que é o mundo real de seus alunos. 

Freire nos remete a isso, quando enfatiza sobre a necessidade do educador(a) ter 

uma postura crítica e definida na sua prática educativa. 

 

O educador e educadora crítica, exigente, coerente, no exercício de 
sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da própria 
prática, sempre entende em sua totalidade. Não centra a prática 
educativa, por exemplo, nem no educando, nem no educador, nem no 
conteúdo, nem nos métodos, mas a compreende nas relações de 
seus vários componentes, no uso coerente por parte do educador ou 
da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas. Não há, 
nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser que 
os seres humanos se transformem de tal modo que os processos que 
hoje conhecemos como processos de conhecer e de formar percam 
seu sentido atual. O ato de ensinar e de aprender, dimensões do 
processo maior – o de conhecer – fazem parte da natureza da prática 
educativa... (2002, p. 110) 

 

 Resultado das questões apontadas por Paulo Freire, e, entendendo que 

estamos falando em ‗analfabetos‘ e perguntando quem são eles no Brasil e na 

América Latina, podemos enfatizar que, de tal forma o mundo do analfabeto, então 

tido no processo como ‗alfabetizando‘, e o mundo do alfabetizador se identificam de 

modo que deve ser um só. Aí reside o grande desafio para a pergunta sobre a 

identidade do analfabeto como pergunta dirigida à formação – de alfabetizadores, 

 É necessário que os educadores de jovens e adultos efetivem a sua prática 

pedagógica, aliada ao compromisso social, principalmente com aqueles que foram e 

continuam excluídos da educação. Essa possibilidade de mediar a alfabetização 

com as questões vigentes na sociedade é um complicador para uma alfabetização 

mecanizada. No entanto, quando o educador é consciente e trata a Educação, de 

forma a considerar suas relações e contradições, pode oferecer a todos os 

envolvidos no processo a construção efetiva de um saber ler e escrever 

emancipador. ‗Emancipador‘ não porque agora ‗junta palavras‘, mas porque 

interpreta e entende um mundo complexo, inclusive tecnologizado, que também é 

seu mundo.  
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 A ausência de um projeto de alfabetização que promova a emancipação da 

maioria dos povos latino-americanos faz com que o povo excluído continue aquém 

das mudanças promovidas na História. Diante disso, é importante que saibamos da 

importância que o mundo da leitura e da escrita tem na interação do indivíduo no 

mundo social. Não estamos aqui afirmando a leitura e a escrita mecanizada, e sim, 

aquela que, junto à relação com o mundo, promove a formação crítica do homem. 

Para que não caiamos numa alfabetização mecanizada, é necessário criar, por meio 

de ações coletivas, a inclusão de toda população latino-americana no miolo de um 

contexto atualizado, com vista a ajudar a interpretá-lo para compreendê-lo também 

como ―seu mundo‖, caso contrário, corremos o risco de solidificar ainda mais as 

diferenças, criando assim uma linha invisível aos olhos dos países desenvolvidos, 

que autores da sociologia clássica já denominavam ‗linha da morte‘. Quiçá essa 

demarcação sombria passa vir a ser, no futuro, a linha da solidariedade entre os 

povos. Segundo Mannhein:   

 

A esperança no futuro não significa passividade no presente. É na 
ação de agora que se delineia já o que está por vir.‘ Segundo 
Mannheim, as utopias que aconteceram na historia não  se 
implantaram de forma pacífica, mas somente através de lutas, pois 
foram idéias inspiradoras de classes ou povos em rebelião e 
ascensão, em oposição às ideologias que racionalizavam e 
cristalizavam o pensamento das classes ou do poder dominantes. É 
importante descartar do sentido utopia aquela idéia de uma coisa 
irrealizável ou impossível. Utopia é uma realidade possível, embora 
futura e muitas vezes incompreendida e contrastada com o tempo em 
que surgem, porque estes ainda não amadureceram para a sua 
mensagem, ou porque temem e repelem a novidade que ela 
representa. Se o nosso desejo é substituir uma determinada ordem 
social existente, que não satisfaz as aspirações humanas, esse novo 
desejo de transformação se reportará a algo que ainda não existe. 
Vale lembrar que este ainda não implica que nunca será. ‗Temos a 
esperança poderosa de que o que ‗ ainda não é‘ poderá ser um dia. 
(1976, p.85). 

 

 O educador, no espaço sala de aula, acaba se tornando uma figura 

decorativa, quando não consegue realmente entender o contexto multicultural, 

formado dentro da escola. O maior problema a ser percebido é que esses 

educadores, na maioria das vezes, não tendo formação para trabalhar com adultos, 
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acabam reproduzindo, em sala de aula uma alfabetização mecanizada do mero ler-

escrever. Para que não perpetue uma educação reprodutora e ausente de 

significado, vale investir numa formação solidificada, tanto no aspecto pedagógico, 

como nos aspectos sociais e políticos dos educadores que vão ministrar a 

alfabetização com os jovens e adultos. Em outras palavras, não se conhece o 

―drama‖ do analfabeto latino-americano sem que se resolva, também, o drama da 

difícil tarefa de seus alfabetizadores. Não é fácil o trabalho sobre carências. E uma 

alfabetização emancipadora está no centro dessa tarefa. É preciso se fazer homem 

liberto, livre e alfabetizado. Estar alfabetizado é preparar-se para responder ao 

desafio da construção histórica de todo o seu povo.  

  A complexidade, então, não se explica só pelo seu grau de dificuldade de 

compreensão, mas de desafios à sua releitura, em campos repletos de impasses 

tanto quanto de novas possibilidades. O professor está no centro desse novo 

cenário, mesmo quando não o perceba com a necessária clareza.  

 

4.1.1 No cenário da complexidade, antigos e novos desafios na formação para a 

EJA (e o PROEJA) 

 

 Em Freire (2000, p. 121). ―Somos ou nos tornamos educáveis porque, ao lado 

da constatação de experiências negadoras da liberdade, verificamos também ser 

possível a luta pela liberdade e pela autonomia contra a opressão e o arbítrio‖.  

 E o que dizer de EJA, nessa perspectiva? O formador de EJA, por ser um 

sujeito histórico, deve ter bem clara a sua postura política para assumir plenamente 

o seu compromisso pedagógico.  Não há dualidade aí, há encontros. E qual o 

caminho? O de sempre: propor uma relação entre o educador e o educando, de 

forma que venha possibilitar uma discussão profunda das questões que envolvem o 

mundo dos jovens e dos adultos e os impasses, existentes em seus contextos, que 

inviabilizam uma educação emancipadora, ao invés de dissimular os problemas: 

idades diferentes, linguagens, métodos, textos compatíveis...  
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 Ora, discutir formação de professores, principalmente nos campos da EJA 

(alfabetização e formação para o mundo do trabalho) que aqui tomamos como 

exemplo, requer percorrer um caminho diferenciado, mais amplo e complexo, pois 

implica em dar uma especial atenção a histórias de vida, onde a formação pessoal 

enriquece a formação acadêmica. Tendo em vista os impasses históricos verificados 

nesses campos de formação, e a complexidade aí implicada, num primeiro momento 

nos sugere um ―começar de novo‖.  

 O que isso quer dizer? Uma desconstrução do que estava consolidado e 

estruturado, tendo em vista a visualização de novos caminhos, novas relações, 

novos projetos a partir do amadurecimento das experiências em consonância, por 

exemplo, com novas políticas públicas na área. Essa percepção de um caminho 

diferenciado revolve nossa própria história de vida, como educadores, 

pesquisadores e formadores, o que nos remete a uma espécie de anamnese da 

prática pedagógica, pois é lá que a formação acontece e pode ser reinventada. 

 Principalmente aí não se trata de formação para repetir o que se faz em 

outros campos da educação formal, notadamente numa visão apenas ―formativa‖ 

enquanto ―informativa‖ Como bem sabemos, desconstruir e (ou para) reconstruir 

histórias de vida, põe em jogo uma nova formação docente voltada para um contexto 

todo especial de  práticas educativas de professores, enriquecida com suas próprias 

trajetórias, em que exercício docente e formação se convergem - teoria e prática se 

completando mutuamente.  

Como nos afirma Pereira 

 

―... parece ser o papel do professor bem mais complexo do que a 
simples tarefa de transmitir o conhecimento já produzido. O professor, 
durante sua formação inicial ou continuada, precisa compreender o 
próprio processo de construção e produção de conhecimento escolar, 
entender as diferenças e semelhanças do processo de produção do 
saber científico e do saber escolar, conhecer as características da 
cultura escolar‖ (2000, p. 47).  

 

 Outro fator importante no plano da formação política do educador, 

notadamente quando abordamos a necessidade de exercer uma prática pedagógica, 

como reflexo de um PPP, (Projeto Político Pedagógico) preferencialmente bem 
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pensado e consolidado em sucessivas avaliações, é que esse viabilize a construção 

do trabalho coletivo. Aprender a refletir os problemas coletivamente, a planejar e 

socializar as dificuldades assumindo, assim, nosso compromisso político com a 

educação e com a sociedade e  a planejar de maneira coletiva é aprender a 

socializar as decisões, Não importa, aí, o grau de escolaridade, mas o grau de 

compromisso dos envolvidos, direta e indiretamente, sem amadorismos, vale dizer, o 

―vale tudo‖ às vezes presente na educação escolar, lado a lado com a prática 

educativa e a aprendizagem dos educandos E isto supõe relações horizontalizadas. 

Segundo Ciseski; Gadotti e Padilha: 

 

O planejamento é ‗socializado‘ quando a tomada de decisões não 
está limitada aos ‗especialistas‘, ou seja, quando todos os envolvidos 
no processo educativo, direta ou indiretamente, podem contribuir 
ativa e efetivamente em todas as etapas desse processo. Quando 
Paulo Freire diz que a pedagogia deve ser forjada com o oprimido, 
ele revela a necessidade da socialização das decisões, com uma 
compreensão política do processo de planejar. O ato de planejar a 
atividade educativa não se restringe à reflexão a respeito dos 
problemas educacionais. Ele implica uma visão e análise amplas de 
mundo e de sociedade. (1999, p. 7) 

 

 

 Conhecer, articular, refletir e aplicar uma prática dada, planejada, partindo do 

PPP, possibilita pelo menos, em tese, uma educação dialogada e democrática, por 

meio de uma discussão coletiva entre todos os envolvidos direta e indiretamente 

com a EJA. Essa metodologia enriquece uma proposta pedagógica e encontra um 

caminho emancipador para sua aplicabilidade. Para tanto, necessário se faz, que o 

formador esteja imbuído do programa, da metodologia e da avaliação proposta no 

mesmo. Assumir um trabalho nesse campo (alfabetização ou formação para o 

mundo do trabalho e da sociabilidade), desconhecendo a sua proposta, é pôr em 

risco sua qualidade, e expressar um patente descompromisso com uma educação 

emancipadora. É como afirma A J Severino: ―Para se ter um projeto impregnado de 

intencionalidades, todas as partes envolvidas na prática educativa devem estar 

integrados à vivência dessa intencionalidade.[...] Para tanto, toda comunicação deve 

estar envolvida na construção e explicitação dessa intencionalidade‖ (2007, p. 155). 
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  Só para citarmos um exemplo histórico, alguns elementos centrais de 

proposta de EJA da Prefeitura de São Paulo. 

 

(...) o fundamento da concepção metodológica de formação de 
educadores e educandos, subjacente à prática educativa adotada. 
Entendia-se a Formação como: a) a possibilidade de articulação 
coerente entre o processo educativo e o processo político-
organizativo do ponto de vista dialético, considerando que o processo 
educativo também é organizativo; b) a busca da integralidade dos 
processos formativos, considerando a vida humana e social como 
uma totalidade articulada e em movimento: o econômico-social, 
político-afetivo e cultural, abordada numa perspectiva interdisciplinar; 
c) possibilitar a apropriação do conhecimento universal produzido, na 
perspectiva crítica de que esse conhecimento é histórico e está em 
construção, reconstruindo-o.(1992, p.78) 

 

 Vamos a um exemplo mais  recente, num texto publicado por educadores do 

estado do Espírito Santo58, a partir de Fóruns acontecidos na área: 

 

[...] mesmo que a formação inicial, ofertada pela universidade seja 
considerada de qualidade, os egressos não necessariamente têm 
essa qualificação valorizada no momento da inserção profissional. 
Não existe, assim, uma relação estreita entre formação inicial na 
universidade e campo de atuação. (SOARES, 2006, apud COSME, 
2011, p. 29). 

 

 No campo da EJA, duas tendências evidenciaram-se nos Fóruns de 

discussão na área, conforme Paiva (apud. COSME, 2011, p 25), após a V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos de Hamburgo, em 1997: a 

―vertente da escolarização‖ e ―vertente da educação continuada‖.  Seja qual for o 

acento em uma dessas vertentes ou mesmo considerando as duas em seu conjunto, 

os requisitos de um novo paradigma de formação está em foco, em franca 

                                                           
58

 Trata-se de um trabalho emergido de uma tendência recente de repensar a formação nesse campo a 

partir de Fóruns do PROEJA, que tomou corpo em todo o país em franca convergência com os novos 

caminhos da política pública na área. Uma obra assumida pelo MEC, do Instituto Federal do Espírito 

Santo – IFES, Centro de Educação a Distância – CEAD e Universidade Aberta do Brasil, intitulado: 

Repensando o PROEJA – concepções para a formação de educadores. Ver: FREITAS (org. et AL), 

nas referências. 
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superação do antigo paradigma apenas informativo de acumulação de conhecimento 

em franco desconhecimento da trajetória de vida de educadores ou educandos. E aí 

encontramos o cerne do pensamento freiriano, nas palavras da autora Edna C 

Oliveira. Vale dizer, numa formação de fato educativa, os educadores-formadores 

devem se apoderar de estratégias de conhecimento que possibilitem não a simples 

adaptação, mas a percepção de novos horizontes de saber para saber-fazer.  

 

[...] com suas histórias de vida, que reúnem marcas identitárias 
semelhantes e ao mesmo tempo singulares, é como se esses 
sujeitos, educadores e educandos compartilhassem, na relação 
pedagógica, o encontro de diversas experiências: o encontro da 
desigualdade de oportunidades; da negação do direito à educação e 
à formação; o encontro das jornadas duplas ou triplas de trabalho; o 
encontro do desemprego ou do subemprego; das lutas na cidade e 
no campo, por uma educação de qualidade; e, consequentemente, o 
encontro da luta pela afirmação do direito na busca de construção de 
um projeto apropriado aos diferentes segmentos marginalizados a 
quem a EJA se destina (OLIVEIRA, apud COSME, 2011, p. 27) 

 

 Como bem nos colocou Contreras (2002), não existe possibilidade de separar 

as condições pedagógicas dos professores das condições sociais em que vivem. No 

entanto, o cerne do problema é que, para além de uma estratégia de adaptabilidade 

a todo custo, formar professores para a ação educadora, é uma tarefa complexa e 

desafiadora. 

  Cumpre, antes de tudo, envolver-se criticamente no contexto em que se 

encontra, mesmo com suas desvantagens e mesmo conflitos. Até que ponto 

pessoas, (por exemplo, gestores) alheias a esse contexto, podem determinar as 

atitudes dos professores sem levar em conta sua formação? Partindo de uma atitude 

autoritária, tentam delimitar os caminhos e impossibilitar a construção da nossa 

própria história, nos privando de construí-la de maneira significativa, dentro do nosso 

próprio horizonte subjetivo e dialógico. 

 Verdade é que, o novo cenário educacional, ainda que visto como 

―complexo‖, com antigos e novos desafios, não elimina, automática ou naturalmente, 

nossa condição de colonizados desde o chão da escola. Na verdade, nossa herança 

como educadores nos coloca de frente ao contexto sócio-cultural de nossa própria 
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formação escolar e mesmo acadêmica, na situação histórica de colonizados. Formar 

educadores supõe novas estratégias subjetivas que implicam também em ter a 

coragem de rever ―vícios‖ passados e presentes na própria formação, por exemplo, 

o autoritarismo inerente às práticas pedagógicas, impregnadas em nosso cotidiano, 

como acabamos de lembrar. Quando discutimos atitudes autoritárias estamos 

reafirmando as atitudes que foram aplicadas a nós no desenrolar da nossa 

formação. Se essas atitudes, dentro de um contexto histórico pretérito responderam, 

de alguma forma, ao papel a elas designadas, é porque nas épocas em que foram 

aplicadas, talvez não existissem outras saídas possíveis.   

 Assim, nos adverte Gustavo H A Forde sobre a necessidade de superação 

dessa herança, o que não se dá do dia para a noite, mas na reinvenção de práticas 

pedagógicas que colocam de frente os vários sujeitos sociais, educadores e 

educandos, formadores de professores, gestores. O problema de um novo 

condicionamento reflexivo se nos apresente em seus novos desafios: 

 

Uma primeira condição reflexiva necessária é compreender o fato de 
que, ao estarmos inseridos na forma cultural dos colonizadores, 
muitas vezes assumimos como ‗nossas‘ as subjetividades que nos 
colonizam, nos oprimem e nos dividem. Todavia, mesmo 
colonizados, mantemos parte da nossa cultura e da nossa 
resistência, que poderão sustentar a luta contra-hegemônica, 
indicando possibilidades de experienciarmos outras formas de 
subjetividade de nos relacionarmos com o Outro. (Apud, FREITAS, 
org et al 2011, p.150-1)  

 

 Hoje, como sabemos, desenham-se, necessariamente, novas possibilidades 

de superação de práticas autoritárias para uma formação repensada por uma 

vigilância crítica e permanente. O próprio Freire posicionava-se, quanto a isso, 

quando nos coloca, há algumas décadas pregressas, a importância da formação 

permanente 

 

Por isso, é que, na formação permanente de professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se  pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
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crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. (2004, p. 39). 

 

 Para tanto, uma questão metodológica se apresenta: é preciso compreender 

como aprendemos e como vivenciamos a aprendizagem, não no sentido de 

transferência apenas, como no modelo tradicional, ―fabril‖ e ―bancário‖ de educação, 

mas, diante da necessidade de compreender as relações interpessoais, que vão 

mediando a nossa aprendizagem para um conhecimento significativo. Como a 

filosofia nos ensina, conhecer, segundo Saviani (1984, p. 24) demanda atitude 

―rigorosa, radical e de conjunto‖, além de nossa própria persistência. No pressuposto 

dessa orientação filosófica, aprender e ensinar precisam ser ações indissociáveis, 

que se constroem numa relação coletiva, dialógica e contínua. Iarozinski nos informa 

que: 

 

Paulo Freire há alguns anos, já refletia sobre a condição pacífica do 
aluno ao receber conhecimento transmitido pela educação, por ele 
denominada de ―educação bancária‖ e esse critica a concepção 
bancária de educação, que é oposta à educação problematizadora, 
porque ela se conduz como ato de depositar, escamoteando a 
criatividade, impedindo o saber, porque nega o dinamismo da busca. 
Através dela somente o professor educa, sabe, pensa, diz a palavra, 
disciplina a classe, prescreve sua opção, atua, escolhe o conteúdo 
programático, enfim só ele é o sujeito do processo e anula o poder 
criativo dos educandos, e impedindo a conciliação educador-
educando. Na concepção bancária, o educador não consegue o 
sentido da vida humana, pois nega que ‗o pensar do educador 
somente ganha autenticidade do pensar dos educandos, 
mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. 
(...) E, se o pensar só assim tem sentido, se tem sua fonte geradora 
na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em 
comunicação, não será possível a superposição dos homens aos 
homens. (2000, p. 34). 

 

 Não apreendemos o conteúdo do próprio mundo somente nas relações 

automáticas de vivência e experiência, como se isto fosse possível, conforme 

propõe a escola tradicional, como dissemos, reprodutora e fabril.  
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 Contudo, emerge, da constatação acima, a pergunta: Qual visão pedagógica 

permeia nossa prática? Ou: em que eixo (epistemológico) ela (esta suposta visão 

pedagógica), está afirmada? 

 Se estivermos preparados para mudanças de atitudes (que redimensionam as 

nossas práticas) com certeza as nossas próprias relações serão modificadas, 

possibilitando assim, a construção de um conhecimento significativo e comprometido 

com as questões que envolvem o nosso tempo real. Esse é o modo de 

―existencializar a própria visão pedagógica‖, e tudo isto supõe a reinvenção da 

própria formação, para qualquer nível educacional, incluindo, portanto, a Educação 

de Jovens e Adultos.  

 Para Sacristán (1990, p.16) citado por Contreras 

O docente não define a prática, mas, em todos os casos, seu papel 
na mesma; é através de sua atuação como se difundem e 
concretizam uma infinidade de determinações provenientes dos 
contextos nos quais participa (...). Sua conduta profissional pode ser 
uma única resposta adaptativa às condições e requerimentos 
impostos pelos contextos pré-estabelecidos, mas pode entender-se a 
partir do ponto de vista crítico, como a fonte de interrogações e 
problemas que podem estimular seu pensamento e sua capacidade 
para adotar decisões estratégicas inteligentes para intervir nos 
contextos. (1999, p. 7) 

 

 Principalmente considerando o campo da EJA, essa exigência de 

―existencializar a própria Pedagogia‖, é que uma formação para atuar no campo 

educacional não pode descuidar das histórias de vida como porta de entrada para o 

reconhecimento dos sujeitos no processo. É a valorização da esfera da subjetividade 

no arco da realidade (objetiva). O próprio homem sempre estará na condição de se 

tornar sujeito mesmo nas atitudes mais alienadas, pelo fato de ser homem. O aluno, 

por exemplo, não tem ―culpa‖ de ser um alheio em vista de uma semente de 

criticidade que nunca lhe fora plantada, vele dizer, ―existencializada‖ de fato. 

Entretanto, se nos referirmos aos nossos alunos, apenas como ―objetos‖ da 

aprendizagem, como se os mesmos entrassem para sala de aula, abstraídos de 

toda a sua história de vida, não cumpriremos a função essencial da formação. 

Estamos diante de uma nomenclatura, hoje, denominada (em nossas páginas 

anteriores) no pensamento libertador latino-americano como o ―ser menos‖. O ―ser-
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menos‖ não é um destino dado, mas, um existencial imputado pela força. É o 

opressor – na concepção de Paulo Freire – que, com sua opressão, faz do oprimido 

um ―ser-menos”, conforme Dussel (1986), citado por Costa, (1992, p. 25) com 

implicações históricas e científicas 

 Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo 

por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem considero o objeto, que ele 

é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um 

paciente que recebe os conhecimentos-conteúdos-acumulados pelo sujeito que 

sabe e são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo 

formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso 

sujeito da ‗formação‘ do futuro objeto de meu ato formador 

 A diferença existente entre o aluno-objeto e o aluno-sujeito é que o aluno 

objeto, apesar de ter possibilidades de mudanças, hiberna nas suas próprias 

utopias, na maioria das vezes irrealizáveis, tornando-se incapacitado de perceber a 

sua história para além dos seus olhos. Num cenário pós-moderno (narcisista, 

superficial, fragmentado, de puro espetáculo, fugidio...) isso se torna mais agudo e 

desafiador. O educando como sujeito da ação, ao contrário, apesar das suas 

limitações, inclusive acadêmicas, é instado a arrematar seus desejos, perseguir as 

utopias. Como? Indo em busca da superação e amadurecimento do seu estágio 

primeiro, desde o início, orientado por uma prática pedagógica que realmente 

interesse à sua emancipação, porque diz respeito à sua história de vida. É como se 

dissesse: eu tenho significado para o mundo, mais do que o significado (idealista e 

alienado) que eu me atribuo, junto a outros sujeitos.  Como se nota, não estamos 

apresentando o oprimido aqui como um ―ser puro‖, sem problemas e ―pronto para a 

libertação‖, considerando principalmente os contextos de formação. 

 A necessidade de os educadores terem uma compreensão real do que seja 

conhecimento, do ponto de vista de um sujeito integral, e não só ―inteligente‖, - esta 

a velha forma de vê-lo como passível de adaptação ao ensino meramente formativo 

até como modus operandi de colonização de sua mente - é a condição sine qua non 

da prática e da investigação docente, com vista ao avanço na formação, que 

engloba diferentes sujeitos. Se há uma (inter)subjetividade que os forma, é porque 
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os transforma e os amadurece com seus desejos e seus contextos diferenciados 

para a consolidação de suas identidades como seres integrais (e não só ―racionais‖).  

 Antônio Severino em seu livro Educação, sujeito e história mostra-nos que 

tudo isso é estratégico e nos remete ao núcleo dessa reflexão: 

 

A atividade do educador pressupõe uma percepção explícita das 
referências existenciais dos sujeitos envolvidos. Para esses, tais 
referências dizem respeito à compreensão de si mesmos, dos outros 
e de suas relações recíprocas, bem como de sua integração ao grupo 
social e à humanidade como um todo. Não é possível desenvolver 
uma educação sem conhecer e compreender a inserção dos sujeitos 
na rede complexa da vida subjetiva, nas relações de poder que 
formam a vida social e no fluxo histórico que constrói a humanidade. 
(...) Assim, a autocompreensão dos sujeitos envolvidos em educação 
é requisito para a eficácia do processo, pois, sendo eles 
simultaneamente objetivo (plano da aprendizagem) e subjetivo (plano 
da valoração), requer que todos desenvolvam a consciência cognitiva 
e valorativa. (...) (2007, p. 147). 

 

 Finalmente, a esfera subjetiva (de uma formação ―existencializada‖) não 

elimina a esfera política, das relações. Pelo contrário, nela retira sua seiva para não 

permanecer num individualismo alienado. A formação política do educador, que lhe 

garante a percepção de sua historicidade, vai sendo cada vez mais solidificada no 

momento em que ele se assume como ser coletivo, que participa, de maneira 

consciente, das questões que envolvem a sociedade, como sindicatos, associações, 

entre outras, na tentativa de viabilizar melhora coletiva de todos, dentro dos 

paradigmas de organização popular de seu tempo. A ausência dos educadores em 

movimentos organizados impossibilita uma intervenção concreta no mundo. Ele não 

deve ―ficar parado até o paradigma mudar‖ a seu favor. É algo contraditório ao 

educador com postura política definida não estar mergulhado numa educação 

autoritária, e apenas discursar a favor de uma educação ―progressista‖; cumpre 

deixar bem claro sua posição e lutar por ela, ainda quando o horizonte de luta 

parece nebuloso, invisível. E perseguir e lutar por questões reais de formação como 

qualidade pedagógica aliada a melhores salários, para que exerçam ―de fato‖ uma 

educação ―progressista‖, além de uma inserção dos educadores em atividades 

culturais que melhora a qualidade de sua prática. Não se torna um ―progressista‖ só 
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porque está em dia com as questões (subjetivas e existenciais) dos alunos tomados 

individualmente.  

Freire esclarece: 

 

(...) tenho insistido que uma educação radical e crítica deve atentar 
para o que se está passando, hoje em dia, dentro dos diversos 
movimentos sociais e sindicatos. Os movimentos femininos, os 
movimentos pacifistas e outros movimentos desse tipo, que exprimem 
resistências, geram, com suas práticas, uma pedagogia de 
resistência. Mostram-nos que é impossível pensar a educação 
reduzida estritamente ao ambiente escolar. (1990, p. 42) 

 

 

4.2 Formação de professores (inicial e continuada) com capacidade de fazer a 

leitura integral dos sujeitos sociais envolvidos – para além da dicotomia ensinar-

aprender. 

 

 Um dia Marx levantou a célebre questão: quem educa o educador? Em que 

pese a atualidade dessa questão, já faz algum tempo, como sabemos, formação não 

se faz de uma vez por todas. Falar em formação, em qualquer aspecto, 

principalmente em nossa preocupação com a formação no campo da EJA, implica 

numa tarefa contínua, principalmente, no mundo complexo e de conhecimentos 

complexos, como o do nosso contexto de III milênio. Em Marques lemos: 

 

O homem não é, por natureza, o que deseja ser; por isso necessita 
formar-se, ele mesmo, segundo as exigências de seu ser e de seu 
tempo, voltado para além do que decorre no dia-a-dia da existência e 
no reino das motivações imediatas. Necessita  cada homem re-
atravessar a história do gênero humano e da cultura, para delas fazer-
se parte viva e operante. Necessita ele assumir o sentido da própria 
vida, com a capacidade de articular na intersubjetividade da palavra e 
da ação sua própria experiência biográfica. (2003, p. 41) 

 

 

 A construção do educador vai ocorrendo na medida em que inicia um 

processo de entendimento com o próprio mundo, mediatizando com outros mundos 
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em evidência e inacabados. Por conta disso, deparamo-nos com a necessidade de 

uma formação continuada, cada vez mais discutida nos congressos, seminários, 

simpósios, entre outros. Todavia, se não pode ser admissível uma formação apenas 

um momento histórico, numa adptação acrítica às circunstâncias, tampouco uma 

formação perene como modelo; primeiro, porque essa é dialética; segundo porque o 

próprio mundo atual não nos permite mais uma ―formação para sempre‖. O que dela 

deve permanecer, no mundo moderno, pós-moderno, ultra-moderno, complexo... é 

seu núcleo básico, humanizador, para se afirmar como, de fato, emancipador. 

Assim, necessário se faz, que essa receba e participe diariamente das mudanças 

existentes na sociedade, sem se reduzir, contudo, a uma adaptação passiva a ela. 

Ribeiro propõe: 

 

Educação continuada não é um conceito nohou especialrecentesno 
mundo do trabalho e no conjunto da sociedade. Educação continuada 
é aquela que se realiza ao longo da vida, continuamente, é inerente 
ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a idéia da 
construção do ser. Abarca, por um lado, a aquisição de conhecimento 
e aptidões e, de outro, atitudes e valores, implicando no aumento da 
capacidade de discernir e agir. Essa noção de educação envolve 
todos os universos de experiência humana, além dos sistemas 
escolares ou programas de educação não- formal. Educação 
continuada implica repetição e imitação, mas também apropriação, 
ressignificação e criação. Enfim, a idéia de uma educação continuada 
associa-se à própria característica distintiva dos seres humanos, a 
capacidade de conhecer e querer saber mais, ultrapassando o plano 
puramente instintivo de sua relação com o mundo e com a natureza. 
(2001, p. 191-192) 

 

 

 Não estamos aqui negando o caráter inicial e formal da educação; muito pelo 

contrário, estamos apenas fortalecendo a necessidade de uma superação, no que 

há de ―engessamento acadêmico‖ da educação, onde os próprios processos de 

formação ocorrem.  

 Propor uma educação continuada, a partir de um novo contexto histórico é 

apontar para novas possibilidades de ação reflexiva, diante dos novos saberes 

apresentados pela sociedade complexa. Isso só será possível à medida que nós, 

educadores, percebermos a necessidade de uma mediação com os segmentos 
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sociais frente aos novos desafios que a sociedade apresenta, e isto, implica numa 

revisão de categorias.  Em seu livro O método dialético da didática Wachowicz  nos 

alerta: 

 

Para o materialismo histórico, conhecer é apreender a realidade que 
se integra na relação entre o homem e o mundo, ou entre o homem e 
a natureza, relação que se estabelece graças à atividade prática 
humana. O homem produzindo-se, produzirá realidade que tem um 
caráter ativo para o qual necessita fundamentalmente da educação: 
não como teoria nem como ideologia, mas como ação. (1995, p. 48) 

 

 A educação continuada, condizente ao horizonte do tempo histórico, é um 

fator imprescindível na construção do conhecimento emancipatório e nas relações 

inter-subjetivas, promovidas, coletivamente, no ambiente escolar e extra-escolar. É 

nas relações mediatizadas com o contexto que o educador consegue fortalecer suas 

ações educativas, também (quiçá, principalmente) em EJA. Para Marques : 

 

Faz-se mister, portanto,  que se dê a formação continuada como 
obra de um empenho coletivo dos educadores situados no seio das 
instituições, organismos e movimentos sociais, sob a forma de 
programas ao mesmo tempo participativos, orgânico-sistemáticos e 
continuados. Tendo sempre como referência básica a sala de aula 
assumida, não por professores isolados, mas por uma equipe 
dedicada ao trabalho docente solidário, nele devem articular-se a 
reflexão conjunta e o estudo em tempos programados, para que se 
faça ele mais integrado, mais adequado às particularidades de cada 
turma de alunos e mais qualificado em termos da compreensão 
teórica  e das práticas conseqüentes. (2003, p. 208) 

 

 Retornando à antiga pergunta, quando atualizamos a questão marxiana sobre 

―quem educa o educador‖, no marco da formação continuada, a resposta passa a 

ficar em evidência, isto é, a própria sociedade e as relações que os atores 

envolvidos mantêm com ela. Quem educa o educador, no limite extremo da situação 

da sociedade dependente, numa análise de riscos, são: o baixo salário, a falta de 

leitura, as alienações, a falta de uma formação sólida inicial e continuada, a falta de 

uma formação mediada pela pesquisa, a falta de uma formação mediatizada pela 

nova sociedade do conhecimento e tantas outras mazelas, de uma sociedade que 
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tanto fala em mudança como traço de sua própria identidade atual. Segundo 

Contreras (2002 p. 33) ―A tese básica da proletarização de professores é que o 

trabalho docente sofreu uma subtração progressiva de uma série de qualidades que 

conduziram os professores à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, 

ou seja, à perda da autonomia‖. 

 Ora, Contreras investe na ideia de autonomia, que entendemos ser a porta de 

entrada para tudo o que quisermos pensar e realizar como elemento constituinte da 

formação (continuada) ou ―educação‖ do educador, na expressão de Marx. Por 

acaso o docente, como sujeito de classe, sem autonomia, pode investir na conquista 

desses elementos aqui apresentados como riscos ou ―mazelas‖? 

 Tanto aprendentes formadores como aprendentes que estão na prática, 

sejam eles educadores ou educandos, todos estão referidos a uma ação do homem 

integral. E o homem integral é um ser de práticas, de inteligências, de imaginários, 

de medos, de utopias e de desejos. Quanto ao desejo, por exemplo, não podemos 

esquecer que o conhecimento só existe, de fato, no momento que o colocamos no 

centro de nossas atitudes pedagógicas, e o maior desejo que nos deve mover ―para 

cima‖ - para o cumprimento de nossa humanização plena e concreta - move, é o de 

ser emancipado.  A consideração do lugar ocupado pelo desejo é uma das atitudes 

mais importantes na prática educativa. Sem o desejo de aprender, e aprender 

significativamente, não há conhecimento; apenas ―treinamentos‖, o que o mercado, 

por exemplo, agradece.    E o desejo aponta para a compreensão e apreensão do 

mundo, começando pela compreensão e apreensão do outro, diferente de mim, com 

seu mundo, e suas linguagens, expressas também em seus desejos. Iarozinski 

lembra como Habermas vê o conhecimento humano 

 

Habermas apresenta o conhecimento à luz de uma racionalidade 
comunicativa que se dá através da competência para o diálogo, na 
possibilidade de troca, no entregar-se ao outro, respeitando as 
diferenças e partilhando o mundo vivido, na compreensão histórica 
das tecnologias em seu contexto social, político e cultural. Para o 
autor, quanto mais se comunica, mais se aprende, mais se sabe, 
mais se conhece. Neste enfoque, conhecimento é entendido entre 
educadores e educando, a respeito de algo do mundo objetivo, social 
e subjetivo. (2000, p. 58) 
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 No homem integral, o desejo se esconde e se revela. Quando se revela de 

modo artificial, onde o aprender-aprender não se coloca de modo pedagogicamente 

mais profundo, trata-se nesse caso, de um caminho puramente superficial do ato de 

um conhecer ―mais curto‖, vale dizer, ―menos dolorido‖, porque menos exigente. Aí o 

desejo é ―adaptado‖ para o conhecimento que vem de fora para dentro do homem, 

sem a possibilidade de uma descoberta de um profundo significado do que é 

aprendido numa prática pedagógica em que o desejo humano precisa entrar não 

como um ingrediente a mais, mas como contraponto e enriquecimento.  Aí reside o 

segredo de toda e qualquer aprendizagem. Se é aprendizagem para o sujeito, 

portanto, estratégico para ele, é necessariamente significativa para o referido sujeito 

a partir de seu próprio desejo de emancipar-se. 

 O que acabamos de nos referir ao desejo vale para tudo o que é expressão 

de humano (ou desumano) no homem. O homem, como um todo, é composto por 

um conjunto de forças antropológicas, integradas, que se interagem, como a razão, 

o imaginário, a angústia, o medo e, entre tantas, o desejo. Em si mesmo, visto 

isoladamente, nada disso é intrinsecamente bom, nem intrinsecamente ruim; 

dependem da estratégia de construção da existência humana que está sempre 

posta, em aberto, o que determina, pela razão que o avalia, seu discurso de sentido. 

 Assim, pelo que foi dito, nada do que é humano no homem pode estar fora da 

prática educativa, embora nem toda reflexão pedagógica consiga considerar esse 

conjunto como componentes de sua força emancipadora. Quando observarmos, por 

exemplo, uma tradição cultural e escolar, centralizada na inteligência e no 

conhecimento como quantidade de informação, e como ―depósito‖ delas, na tabula 

rasa da mente, um desejo emancipador fica comprometido. Resultado disso, 

evidentemente, tem sido, via de regra, a indiferença. E o educando, como 

indiferente, é o que foi ―violentado‖ (no mínimo desconsiderado) em seu desejo. 

 Mas, o educador que ―deposita‖ conhecimentos (FREIRE, 2005, p. 127), por 

vezes, também, padece a idêntica violência contra seu próprio desejo, mesmo que 

não tenha plena consciência, uma vez mergulhado numa ação ―pedagógica‖, 

mecânica. Isso ocorre, sobretudo quando está inserido na dialética contraditória, 

perversa, de uma profissão que oprime, antes mesmo de ele reproduzir sua 

opressão ao educando, mesmo quando dotado de muita ―competência técnica‖ 
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(SAVIANI, 1980). Toda competência é necessária, é instrumental e pode (deve) ser 

emancipadora, desde que passe pela ―leitura de mundo‖ (FREIRE, 2005) em que o 

desejo dos dois (educador/educando) estejam no centro do processo ou não 

estejam dissimilados. 

 Se aprendemos (educadores-educandos), como resultado de nossos 

conflitos: desejo-razão, imaginário, interrogação e cultura entre outros – e não só 

como assimilação de habilidades técnicas - estamos prontos para gerar, criar e 

recriar memória, porque o resultado antropológico do saber é fundamentalmente 

histórico e social. Aí geramos memórias, num circuito de ―tradição‖ que significa 

enraizamento e não ―tradicionalismo‖ ou reprodução. Vejamos o que Freire nos diz 

sobre isso 

 

É importante salientar que o novo momento da compreensão da vida 
social não é exclusivo de uma pessoa. A experiência que possibilita o 
discurso novo é social. Uma pessoa ou outra, porém, se antecipa na 
explicitação da nova percepção da mesma realidade. Uma das tarefas 
fundamentais do educador progressista é, sensível à leitura e à 
releitura do grupo, provocá-lo bem como provocar generalização da 
nova forma de compreensão do contexto. (2004, p. 92) 

 

 Concluindo, pelo menos parcialmente, podemos afirmar, com segurança que, 

o que permanece de nossa memória como sujeitos diferenciados no processo de 

formação não é o que assimilamos ou fazemos automaticamente, mas o que nos 

afirma como construtores de um tempo. Resta saber  como nele afirmamos nossa 

(integral) identidade ou como nós nos escondemos num conjunto dissociado e 

―alienado‖ de ações.  

 

4.2.1 Formação inicial e continuada voltada para a EJA, na Universidade – 

questionando a própria Pedagogia 

 

 Convém aqui salientar que, falar em ―formação‖ implica em referir-se ao locus   

privilegiado onde ela deve acontecer, em nosso caso, a universidade. 
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 Será que a universidade, espaço onde deveria acontecer uma formação 

técnica, aliada à formação crítica, humanizadora, está cumprindo efetivamente seu 

papel? Ou está apenas reproduzindo professores para executar uma prática 

mecanizada e proletarizada de tudo o que se quer ou se faz no campo da EJA? 

  As universidades, notadamente as brasileiras, estão formando 

adequadamente, seja no modo inicial ou continuado, seus formadores no campo da 

alfabetização de jovens e adultos e, mais recentemente, na formação para o 

incremento do mundo do trabalho - PROEJA?  

 Essas questões já vêm sendo colocadas há algum tempo e nos incomoda 

sobremaneira. Elas nos instigam a abrir caminho para um diálogo instigante e 

profundo com a realidade, já que ―formar‖, implica, como já foi sobejamente 

discutido, em mudanças radicais e, ao mesmo, tempo comprometidas com os 

respectivos contextos. 

 Ora, se a realidade nos tem mostrado com mais clareza, nos dias de hoje, 

que fazer universidade não é mera transmissão de conhecimento, trata-se de um 

espaço privilegiado, nesse caso, no campo da educação ―superior‖ de aquilatar a 

sua capacidade de  leitura interpretação da concepção ―bancária‖ (FREIRE, 2005) 

pois, ao que nos parece, este problema está lá na escola e não na universidade, que 

forma professores para a mesma. 

  Fica agora posto um novo problema de que as universidades devem se dar 

conta: ou fazemos da nossa prática mera reprodução de conhecimento, ou 

(re)construiremos, a partir do diálogo com nossos pares, onde nós nos assumimos, 

como  pesquisadores, nucleando os reais desafios das realidades vividas por todos 

nós: formadores e formados.  

 Isto bate no coração da Pedagogia. Mas qual Pedagogia garante isso?  

 Severino nos auxilia, sobremaneira, aqui: 'A preparação do educador deve 

torná-lo um profissional qualificado, consciente do significado da educação, para que 

estenda essa consciência aos educandos e contribua para que vivenciem a 

dimensão coletiva e solidária de sua existência'.(2001, p. 146)  

 E o próprio Severino completa: 
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Um adequado projeto de formação de profissionais da educação 
pressupõe, em seus conteúdos formativos, o desenvolvimento 
articulado de três grande perspectivas igualmente relevantes, que se 
distinguem mas se implicam, que só produzem resultados se atuarem 
convergente e complementarmente. Tais dimensões são: conteúdos 
específicos, habilidades técnicas e relações situacionais. (Op. cit. p. 
146) 

 

 Já  Marques completa idêntica linha de raciocínio:  

 

Supomos aqui a concepção de Pedagogia, como ciência do coletivo 
dos educadores empenhados em produzirem o entendimento comum 
acerca das práticas educativas a que se dedicam e de criticamente 
refletirem de contínuo sobre elas, de maneira original e radical, nos 
horizontes de uma racionalidade de muitas vozes e amplas base: 
hermenêuticas, crítico-reflexivas e estratégico-instrumental. (2003, p. 
115) 

 

 Para nós, o trabalho teórico do filósofo da Educação, Mario Osório Marques, 

um dos mais ilustres pensadores brasileiros nesse campo, aponta para uma visão 

de abrangência (hermenêutica, crítico-reflexiva e estratégico-instrumental,) calcado 

na Teoria Crítica (da chamada Escola frankfurteana) da própria Pedagogia. Como se 

sabe, uma ciência prática (como ciência da Educação) que teve sua natureza e 

destino muito questionados após a LDBN/96 dentro da própria universidade e numa 

―sociedade do conhecimento‖ cooptada pelo capitalismo ultra-moderno e 

globalizado. Atual ou extemporâneo, isso depende de nosso juízo, a  retomada obra 

de Paulo Freire está no centro desse debate. 

 Um curso de formação docente, no caso a Pedagogia, deve propiciar, pelo 

menos em tese, condições para uma formação sólida e voltada para as questões 

extraídas no contexto educacional e social. Interessa-nos saber a capacidade de 

adaptação crítica ao tempo atual, seja qual for sua designação como busca de um 

ponto de equilíbrio. Vale dizer, proporcionar e alimentar, na sua ação formadora, 

atitudes que viabilizem práticas pedagógicas emancipadoras sem perder o caráter 

técnico dessa formação. Isso é viável na medida em que a universidade implemente, 

em seus currículos e programas, disciplinas que priorizem um diálogo contínuo entre 
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o que se ensina e o que se passa na realidade educacional e social, com suas 

necessidades específicas. Para Marques 

 

A todas essas dimensões da formação para a prática profissional 
preside a Pedagogia em sua competência de articulá-las, 
redimensioná-las e imprimir-lhes o sentido dinâmico das conquistas 
sociais. E, nesta sua vasta e abrangente competência, vincula-se a 
formação pedagógica ao universo do entendimento dos homens 
entre  

si sobre as relações que estabelecem em reciprocidade e sobre os 
processos sócio-culturais de que participam, para torná-los 
inteligíveis e conduzi-los à clara luz dos caminhos traçados na 
qualidade de propostas políticas. Vincula-se a formação pedagógica, 
também, ao universo da ação histórica, em círculos organizativos 
que se expandem desde os contatos passageiros e as articulações 
efêmeras até ao interior e ao redor das instituições abrangentes e às 
relações entre elas. (2003, p. 117). 

 

 Aliado ao envolvimento com as questões que medeiam relações postas no 

cotidiano sócio-educacional, cumpre também ao educador perceber que ao 

educando do curso de Pedagogia - formado para atuar na alfabetização ou na 

formação para o mundo do trabalho -  é reservado um papel central já como 

mediador de sua práxis.  

 Para tanto, faz-se necessário formar-se na medida em que se possibilita ao 

aluno interferência dialogada na própria formação. Sem um profundo processo de 

discussão da prática educativa, e de avaliação permanente da mesma, sua 

formação nesse campo dificilmente trará algum retorno para o enriquecimento da 

formação dos próprios formadores. A um curso de Pedagogia que se preze, na 

universidade, cumpre garantir esse vai-e-vem entre formação e auto-formação, 

como quebra do autoritarismo presente nas práticas educativas e formativas. Carline 

(2004) nos auxilia: [...] ―ações do professor e do aluno no processo de ensino-

aprendizagem. São os ‗que-fazer‘ pedagógico, no sentido de provocar, estimular, 

desencadear a ação do aluno no processo de construção do conhecimento‖. 

(FREITAS et al. 2011, Apud FERREIRA e PAIVA,  p. 95) 

 A antiga visão de ―formar‖ em seus processos ―congelados‖, por exemplo, no 

cumprimento burocrático de conteúdos curriculares a todo custo, às vezes até sem 
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sentido para o educando, não possibilita mais uma formação que atenda à 

complexidade do real e do próprio processo. É preciso ultrapassar o espaço sala de 

aula exatamente para não abandoná-la em seu significado intrínseco, possibilitando 

assim, uma formação continuada e reflexiva diante do novo – por exemplo, na sua 

mediação cada vez mais necessária com as tecnologias.  

Conforme Ferreira e Silva: 

 

... o uso do computador na educação pela possibilidade de 
proporcionar aos estuidantes a aprendizagem a partir da próprias 
experiências, a oportunidade de serem sujeitos de seu próprio 
conhecimento com autonomia pela sua aprendizagem, a terem 
motivação e melhora da retenção com capacidade de generalização 
e aprenderem pela valorização da curiosidade, colocando o 
professor como facilitador desse processo de organização e 
elaboração de idéias. (2011, p. 95). 

 

 

 Em que pese certa sedução pós-moderna para ultrapassar a sala de aula 

pela sala de aula, em si, com certeza porque esvaziada de sentido, trata-se, assim, 

de uma formação significativa que possibilite a todos um olhar atento, a partir de 

textos lidos e diante de experiências vividas, como reflexos de leitura/re-leitura das 

práticas. Daí, por exemplo, a importância da disciplina Prática de Ensino e o 

feedback que traz para a sala de aula. Desde que regada por uma Filosofia da 

Educação consistente que a fundamente numa visão integral dos sujeitos e de seus 

respectivos contextos - como veremos no item adiante. 

 

4.3 Formação de professores no marco referencial básico de uma Filosofia da 

Educação.  

 

 Em que medida podemos dizer: não basta formar? Conquistando o direito 

formal à educação, temos sim, que nos reeducar a todos, educadores-educandos, 

no processo da crítica ao contexto em novas possibilidades de consciência. Na 

prática, isso implica na reinvenção e na avaliação permanente dos nossos próprios 

métodos, quando investimos numa visão integral dos sujeitos da educação e quando 
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investimos também no educador completo, da ―totalidade da condição humana‖ 

(SEVERINO, 2007, p. 159). Isso  apresenta implicações reais, da práxis 

educacional: reorientar currículos para uma integralidade de componentes e não só 

conteúdos previamente dados, competências variadas, sensibilidade ética e estética, 

criticidade política, entre outras, e que só uma Filosofia da Educação possibilita para 

ampliar a visão da formação para uma docência não apenas informativa de 

conteúdos a serem assegurados e garantidos. Ou seja, a compreensão de que uma 

Filosofia da Educação garante a formação, para além da formação, que ficou 

estabelecida em nossa do mundo, que ―é maior que o espaço limitado‖ da formação 

pela formação.  

 E isso supõe estratégias. Quais estratégias? O que dizer, por exemplo, do 

diálogo entre os pares como o mediador delas?  

Nossas atitudes no campo pedagógico vingam, substancialmente, quando 

mantemos o diálogo  com o outro e com a realidade trabalhada, para que não 

fiquemos num puro reprodutivismo técnico, prenúncio da anulação do sujeito. À 

medida que possibilitamos uma atitude crítico-reflexiva, e conseqüentemente 

conflituosa, no embate eu-outro - que é um ―outro eu‖, outra subjetividade -, melhor 

fazemos a leitura do contexto em qualquer formação, portanto, incluso aí, a EJA.  

Conforme Polli:  

 

Freire reafirma a dialogicidade, a democracia, as intenções de 
entendimento intersubjetivas, como meios que podem superar a ação 
anti-dialógica, centrada na imposição, no domínio. As possibilidades 
de comunicação intersubjetiva não significam uma redução idealista 
ou subjetivista, mas uma fórmula de esclarecimento que pode 
promover uma conscientização que leve à emancipação (...) (2013, p. 
99) 

 

 A ação do sujeito, como ação do homem integral, preferencialmente dialógica, 

é também uma ação que aponta para a indissociabilidade entre o pensar e o fazer. 

Nesses termos, o ato de conhecer é o encontro entre o fazer e seu significado para 

quem o constrói, desde que haja um envolvimento dos sujeitos sociais.  
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 O diálogo necessário entre o sujeito da ação e os outros sujeitos é que 

possibilita a construção de uma ação, não somente para responder a resultados 

momentâneos e pragmáticos, mas ao significado da ação como uma práxis que 

substancializa o próprio processo pedagógico.  

 É uma Filosofia da Educação, bem consolidada na formação, que nos instiga 

a voltar ao ―drama‖ do curso de Pedagogia. O grande problema, para o curso de 

Pedagogia – aqui referida de modo genérico - acontece quando tomamos 

conhecimento da necessidade de implantar novos caminhos para melhorar a prática 

pedagógica. Como propor outras atitudes mediante as resistências que encontramos  

no que se refere aos alunos, professores, diretores e acima de tudo do próprio 

sistema? A prática voltada apenas para a transmissão de informação, na maioria 

das vezes desvinculada da realidade pelos próprios docentes, torna a ação 

pedagógica um ato puramente mecanicista, fechado e acabado, que leva a um 

conhecimento estático, onde o aluno perpetua a sua passividade diante da realidade 

e da História. Isto vale também para a Educação de Jovens e Adultos.  

 Para Libâneo: 

 

É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos 
professores o conhecimento de estratégias de ensino e o 
desenvolvimento de suas próprias competências de pensar. Se o 
professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe 
‗aprender a aprender‘, se é incapaz de organizar e regular suas 
próprias atividades de aprendizagem, será impossível ajudar os 
alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. (1998, p. 36) 

 

 É nesse sentido que todo aquele que se envolve com as ações educacionais, 

- o professor em foco, não importando sua área de atuação - precisa, de certa forma, 

tornar-se um ―filósofo da educação‖, pelo menos na percepção do que há de 

essencial nas atribuições da Filosofia. Se tal desafio vale para todos, o que dizer, 

então, da necessidade de uma Filosofia da Educação, na interface com outros 

fundamentos (históricos, sociológicos, antropológicos, psicológicos...) nas 

licenciaturas, sobretudo nas Pedagogias? 
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 De outro lado, se o que fora dito acima, sobre as atribuições de uma Filosofia 

da Educação para o ―não-filósofo‖, o que dizer da chamada permanente que a 

própria Educação faz aos filósofos da educação?   

 Silvio Gallo, numa referência ao binômio imanência-transcendência no olhar 

sobre o fenômeno educacional pelo filósofo, ajuda-nos nesse particular, quando 

afirma: 

O filósofo da educação deve ter intimidade com os problemas 
educacionais, sentir-se tocado por ele, senti-los na pele; isso não 
significa que ele deva necessariamente ser íntimo da doxografia 
educacional – o conjunto de opiniões sobre educação – já que sua 
tarefa primeira é justamente combater tal doxografia, resgatando o 
que há de consistência sem perder o infinito do platô Educação. [...] 
Em outras palavras, a tarefa do filósofo da educação é a de pensar 
filosoficamente questões colocadas pelo plano de imaneência que 
atravessa transversalmente o campo de saberes em que se constitui 
a Educação. (GALLO, 2002, apud ALMEIDA, QUEIROZ & LORIERI, 
2007, p. 303)  

 

 Mas o que dizer, ainda, da necessária familiaridade com a Filosofia da parte 

dos próprios alunos?  

 Em geral nota-se uma falsa percepção de possibilidade ao entender que a 

prática por si só vai nos remeter a qualquer mudança, sem uma visão do que de fato 

obstaculiza uma mudança real. É notório, a uma boa parcela de nossos alunos, que 

são ou serão professores-formadores de EJA, não terem ―paciência‖ para leitura 

nesse campo, seja como ausência de uma maior familiaridade com a literatura, seja, 

principalmente, reflexo de sua imaturidade para a leitura de mundo como algo 

herdado de sua escolaridade anterior às graduações. Isso demonstra o 

distanciamento ou a visão que os textos (fundamentação) criaram nas práticas 

(cotidianas) dos alunos e às vezes dos próprios professores.  

 Diante disso, como poderão ser formadores, se impossibilitam as suas 

próprias formações?  É preciso criar em nossos educadores a necessidade e a 

importância da teoria na construção do conhecimento para uma mudança efetiva, 

não estagnada, da nossa prática. Caso contrário, corre-se o risco de uma formação 

superficial que não possibilita a tomada de consciência, viabilizando a perpetuação 

de um conhecimento que em nada contribuirá  para a tão necessária mudança no 



231 

campo da educação. No que ela diferencia de uma formação puramente técnica? 

Significa uma recaída no tecnicismo de que já sofremos seus dissabores. 

Para Severino: 

Um adequado projeto de formação de profissionais da educação 
pressupõe, em seus conteúdos formativos, o desenvolvimento 
articulado de três grandes perspectivas igualmente relevantes, que se 
distinguem mas se implicam, que só produzem resultados se atuarem 
convergentes e complementarmente. Tais dimensões são: conteúdos 
específicos, habilidades técnicas e relações situacionais. (2007, p. 
146)  

 

 Ao proporcionar aos futuros docentes uma reflexão profunda da sua prática, a 

partir de sua própria formação, a universidade possibilita a superação de um 

educador distante e fragmentado em suas atitudes pedagógicas. Ele tem um papel 

importante a desempenhar dentro e fora do espaço da sala de aula. Ademais, ele é 

quem deve instigar uma construção do conhecimento e aprendizagem em que 

dialoga com outras disciplinas, no intuito de possibilitar a construção dos saberes 

integrados, e de sujeitos integrais, completos. A existência real do ser-sujeito da 

formação está no centro desse processo. Não há possibilidade de rever a nossa 

prática se não nos colocarmos como seres de relação, como existentes e, em 

consequência disto, construirmos nossas críticas sobre a nossa própria existência 

que, em si, é produzido por nós no processo de humanização.  

 A relação conflitiva entre teoria e prática é um termo que sempre retorna. Por 

quê? O falso preceito de que a teoria precede a prática ou vice-versa, inviabiliza 

uma formação condizente e comprometida com os problemas reais e presentes na 

educação, tais como: relação professor-aluno, alfabetização contextualizada, 

relações humanas, formação política, competência técnica, avaliação, gestão, inter-

trans-pluridisciplinaridade, valores humanos entre outros. 

 Fica posta aqui, a partir da universidade em suas licenciaturas, ênfase na 

Pedagogia, a necessidade da formação do professor reflexivo. Tudo isso, 

capacidade de mediar, de extrapolar a sala de aula, de aprofundar nas leituras e de 

se tornar reflexivo, só acontece a partir da mediação pela pesquisa. Sem uma 

atitude investigativa permanente, não há formação inicial ou continuada que se 
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sustente em nenhuma área de ensino, como em EJA. Aliás, em tese, nem há 

universidade. 

 Mas as teorias não ―iluminam‖ as práticas (típico da visão iluminista) se as 

práticas não são sequer tocadas, revolvidas, experimentadas por uma formação 

sustentada pelo debate, reflexão, avaliação crítica permanente, enfim, pela pesquisa 

em seu princípio educativo (DEMO, 2000). Não há formação substancial se as 

práticas ficam num ―limbo‖ da formação. Isso é, in stricto sensu, fazer Ciência da 

Educação a partir da própria formação. 

 Miriam do Amaral J Silva, em seu artigo ―Tendências Educacionais e de 

pesquisa na EJA: trajetórias e perspectivas‖, ao refletir essa questão, nos auxilia: 

 

Logo percebemos que a ciência e, consequentemente, a pesquisa, 
não são atividades isentas, neutras e objetivas como pretendia o ideal 
positivista. Trata-se de um processo dinâmico, marcado pelas visões 
de mundo e concepções do pesquisador, que, em seu trabalho busca 
articular teoria e empiria, numa via de mão dupla, em que o olhar 
crítico sobre a realidade motiva a investigação, e a teoria dela, 
resultante fornece elementos para reflexão e transformação da 
prática. (SILVA, in FREITAS, org. et al. )  

 

  Finalmente, é preciso esclarecer, em tempo, que não basta chamar a 

presença da Filosofia (uma Filosofia da Educação, precisamente) nos programas de 

licenciatura, se estamos vendo a necessidade da reflexão de modo solto, avulso, 

reflexão pela reflexão, se esta não cumprir um papel contra-ideológico, 

principalmente em tempos pós-modernos que ―batalha‖ por uma neutralidade em 

todos os seus meios, principalmente na mídia. É preciso encontrar (ou reencontrar?) 

uma função propriamente gramsciana da reflexão, abstraído do contexto em que 

viveu Gramsci e tantos pensadores envolvidos com essa tarefa diferenciada da 

reflexão.  

 Nesse aspecto, ao tratar de uma ―vigilância crítica‖ ao Conhecimento, Ciência 

e Pesquisa, (título dado ao cap. 5 de sua obra aqui lembrada) Antônio Severino nos 

adverte:  

Esse pensar contra-ideológico é fundamentalmente filosófico. Assim, 
como todas as dimensões da subjetividade podem estar 
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comprometidas ideologicamente, também a expressão contra-
ideológica envolve todas elas. Portanto, a atividade reflexiva e crítica 
pode estar presente em qualquer dimensão teórica: filosofia, ciência, 
artes e etc. Destaca-se a especificidade da filosofia na construção do 
discurso contra-ideológico, levando-se em conta suas características 
epistêmicas. Mas, para construir essa crítica, a filosofia precisa 
apoiar-se na contribuição de todas as formas sistemáticas e 
rigorosas da atividade cultural. A Filosofia da Educação deve fazer 
uma reflexão crítica capaz de explicitar e se contrapor aos 
significados ideologizados dos discursos pedagógicos, gerando 
referências elucidadoras da significação mais profunda do 
pensamento, legislação e políticas bem como da realidade social da 
educação em seus contextos históricos. (2007, p. 118) 

 

 Em nosso entendimento, e no contraponto do que fora posto nesse capítulo, a 

Filosofia da Libertação na América Latina não batalha para algo diferente. Cumpre 

saber em que medida nossos dois autores, objetos de nossa pesquisa, estão 

presentes e em que medida o estão, como contribuição, ao nosso juízo, decisiva, de 

fato, ainda que e quando revistos, relidos, revisitados na formação, na educação em 

geral ou na EJA, como a ilustração que aqui tomamos. A análise quanti-qualitativa 

dessa ―presença‖ será o objeto de nosso próximo capítulo.    
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CAPÍTULO 5 

 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE FREIRE E DUSSEL NOS ESPAÇOS DA 

PRODUÇÃO TEÓRICA E DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  - ANÁLISE DA PESQUISA  

 

 Esta parte de nossa tese está reservada para ―conversarmos com os 

números‖, embora tenhamos entrado nessa análise conscientes de que uma leitura 

puramente quantitativa não nos é suficiente. Até mesmo porque a anunciamos como 

uma leitura quanti-qualitativa dos resultados buscados. Como ocorre 

frequentemente, algumas variáveis novas foram nos aparecendo, o que as 

consideramos importantes para disparar interpretações paralelas, produção de 

artigos e outros resultados típicos da pesquisa acadêmica.  

 Cumpre ressaltar, de antemão, que os resultados foram surpreendentes mais 

do que imaginávamos para confirmar nossa hipótese de uma quase total ausência 

dos dois autores aqui focados no campo da produção científica e da formação 

acadêmica na área da Educação.  

 

5.1 Uma conversa sobre a metodologia utilizada 

 

 Como já anunciado, a ênfase numa pesquisa documental, de caráter 

exploratório, foi dada em dois focos. Um no campo da produção científica, em quatro 

GTs, resultantes de trabalhos apresentados nos Encontros da Associação Nacional 

de Pesquisa em Educação (ANPEd), em 12 anos, vale dizer, de 2000 a 2012 Sendo 

estes:  GT 3 – Movimentos sociais, sujeitos e processo educativo; GT 8 – Formação 

de Professores; GT 17 – Filosofia da Educação e GT 18 – Educação de pessoas 

jovens e adultas. 

 Outro foco, no campo das disciplinas de Filosofia da Educação e 

Fundamentos da Educação nas licenciaturas em Pedagogia, no Brasil, tomadas 

aleatoriamente em 23deles. Em ambos os focos, a ênfase recaiu sobre nossa 
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hipótese da presença ou ausência dos dois autores analisados, considerando suas 

referências bibliográficas ou eletrônicas.  

Entendemos ser pertinente, antes de iniciarmos a leitura dos dados, apontar para 

alguns fatores:  

 A resposta à nossa hipótese de pesquisa sobre a ausência de Freire e Dussel 

como expressão de uma ausência (ou fragilidade) de uma Filosofia da Educação, 

latino-americana preferencialmente, como opção de pesquisa, nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia e na pesquisa em Educação aponta para o quê? (a) Para 

o que os números revelam diretamente e, (b) para uma pluralidade de impasses que 

brotam e que os números não revelam, diretamente ou, se preferirmos, revelam 

indiretamente, numa instigante dialética entre o dito e o não dito (ou o visto e o não 

visto) o que denota, a nosso ver, a importância da própria pesquisa. 

 Uma vez que se trata de uma pesquisa que observa números, parciais, totais 

e respectivos percentuais, cruzamento de dados, etc., que percentual seria um 

índice que poderia assegurar uma presença de Freire e Dussel, pelo menos 

satisfatoriamente? Torna-se difícil responder apenas olhando para números em sua 

―frieza‖, qualquer que seja nossa objetividade. Com essa preocupação é que 

preferimos usar a expressão ―conversar com os números‖, pelos que nos revelam e 

não nos revelam diretamente, mas estão aí, de bandeja, para interpretação, numa 

intersecção entre quantidade e qualidade, como é de praxe.  

 Todavia, isso supõe critérios. Um exemplo são as citações bibliográficas dos 

programas de curso, quando preferimos enfatizar as bibliografias básicas dos 

respectivos programas. Digamos que nossos autores não aparecem nas 

bibliografias básicas (as pesquisadas) e aparecem nas complementares (que os 

professores apresentam em planos de curso). Ora, se, em geral os professores-

formadores mal têm tempo disponível para explorar as bibliografias básicas, eles 

teriam, naturalmente, sobra de tempo para explorar as complementares?  Aqui 

voltamos à questão: quem educa o educador?, já posta por Marx e lembrada no 

capítulo anterior. O que se apresenta, de fato, como fundamental na formação, 

encontra-se tempo ou, se não se encontra tempo, supõe-se que não é fundamental.   
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Ocorre que, como veremos mais adiante, o que se notou recaiu em relação às 

bibliografias básicas,fundamentalmente, quando notas as presenças desses autores. 

 Outra questão é o das citações indiretas. Sabemos o quanto Dussel, em sua 

vasta obra abriu, em algumas décadas, um leque de produção de estudiosos de seu 

pensamento: comentaristas, divulgadores (Zimmermann, Mance, Pansarelli, 

Boufleuer, Casali, Costa, entre tantos outros). O mesmo diz respeito a Paulo Freire 

no contexto do pensamento pedagógico brasileiro, com uma década a mais de 

produção de pesquisadores, divulgadores, comentadores, (Gadotti, Romão, Torres, 

Brandão, Polli, entre tantos outros) incluindo seu nome em centros de estudos, um 

Instituto em São Paulo, nome emprestado a escolas ou mesmo a um portal do MEC. 

Ou seja, uma presença que está contornando a formação (inclusive fora do Brasil), 

mas que nos permite perguntar, a partir dos dados aqui apontados: faz-se presente, 

de fato, dentro, no interior da formação de professores, em seu núcleo formativo 

básico59? 

 Em nossa procura por uma leitura dessa presença não transitamos por dentro 

dos textos, à cata de citações indiretas, mesmo reconhecendo a importância de uma 

obra espiralada, que cresce com seus modos de uso, tanto em relação a Dussel 

quanto em relação a Freire. Por exemplo, podemos tomar nas mãos um artigo de 

Celso Vasconcelos, sobre a vida escolar e este citar Paulo Freire no interior de seu 

trabalho – às vezes os autores o citam apenas em epígrafe – sendo ou não um 

estudo baseado diretamente em Paulo Freire. Acontece que a obra é de Celso 

Vasconcelos, lá na bibliografia do curso. Ademais, sobre essa presença indireta, fica 

difícil, impossível até, detectá-la, na totalidade de 13.353 citações nos GTs ou 1365 

referências nos programas de curso observados, mesmo sabendo de sua ―existência 

difusa‖. 

 

                                                           

59
 A autora dessa pesquisa lembra quando, no ano de 2000, num curso de formação de professores-

alfabetizadores no programa Alfabetização Solidária, em Rondônia, a bibliografia básica era composta pelas 

obras de Paulo Freire ou sobre Paulo Freire e os alunos, futuros alfabetizadores, em sua quase totalidade o 

desconheciam; apenas dois alunos afirmaram terem ouvido falar, vagamente, em Paulo Freire. Exemplos como 

esse, entre muitos, em anos de docência, somados a outros fatores, que a instigaram a realizar a presente 

pesquisa. 
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5.2 Referências bibliográficas dos autores nos GTs da ANPEd 

 

 Antes de tudo, então, fica de pé o fato de que, o que estamos chamando de 

referências a Dussel e Freire são as diretas, ou seja, aqueles autores usados de 

modo direto, constantes nas referências nos finais dos trabalhos - e não apenas 

lembrados ―de passagem‖ em trabalhos científicos: artigos, relatos e outros, em que 

pese sua importância.  Assim, fazemos questão de reafirmar, sobre referências 

indiretas não foi possível rastrear os textos em leituras de todos os 13.535 trabalhos 

de 12 anos, nos quatro GTs pesquisados – e nem mesmo era essa a intenção.  

 Outro dado que carece um esclarecimento prévio diz respeito ao lugar e 

principalmente à densidade com que Freire e Dussel ocupam no contexto geral da 

pesquisa. A saber: 

 Já esperávamos o fato de Paulo Freire aparecer em maior quantidade nas 

citações do que Dussel por dois motivos. O primeiro é o fato de nossa pesquisa 

transitar na área da Educação, mesmo perseguindo uma pergunta em torno do lugar 

pedagógico e formativo que uma Filosofia da Educação ocupa na formação de 

professores.   O segundo é o fato de ser um autor brasileiro, de amplo conhecimento 

entre nossos pesquisadores, dos mais citados e, ato contínuo, ser uma pesquisa em 

GTs da ANPEd, uma agência de pesquisa em Educação no Brasil – mesmo quando 

aborda temas voltados às questões do continente latino-americano. 

 Ora, é presumível – e não foi objeto de nossa busca – que, se a pesquisa 

girasse em torno da produção brasileira com foco na Filosofia e na Filosofia latino-

americana, ênfase nas Filosofias da Libertação, certamente Dussel apareceria em 

larga escala. Por curiosidade fomos rastrear essa presença e, para o nosso espanto, 

Dussel está ausente também nos programas de cursos de Filosofia no Brasil -  não 

estamos considerando grupos de estudo sobre Filosofias da Libertação e nem 

mesmo rastreamos estudos sobre o pensamento latino-americano. 

 Essa constatação, contudo, não minimiza nossa intenção de vasculhar suas 

presenças nas pesquisas em Educação pelo significado do empenho teórico tanto 

de Dussel como de Freire - este mais centrado na práxis pedagógica e seu método e 

aquele mais centrado num trabalho fundamentalmente analítico das origens, 
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identidade e funções da Filosofia como ―libertação‖ da sua dependência, sobretudo 

européia. 

Observemos o quadro  

GTs Referências 
totais  

(bibliográficas 
ou eletrônicas: 
livros, 
capítulos  ou 
artigos 

Citações de 
autores 
latino-
americanos 
(incluídos os 
brasileiros) 

Citações de 
autores 
estrangeiros 
(não latino-
americanos) 

Citações de 
Paulo Freire 

Citações de 
Dussel 

GT 3:  Movimentos 
sociais, sujeitos e 
processo educativo 

2335 

(Total/100% das 
referências do 
GT 3) 

2085 
(89.29% do 
GT 3) 

250 

(10.7% do GT 
3) 

33 

(1.41% do GT 
3) 

Nenhuma 

 

GT 8: Formação de 
Professores; 

5433 

(Total/100% das 
referências do 
GT 8) 

3531 

(64.9% do 
GT 8) 

1902 

(35.1% do    
GT 8) 

71 

(01.3% do  

GT 8) 

Nenhuma 

GT 17: 

Filosofia da Educação 

2517 

(Total/100% das 
referências do 
GT 17) 

1030 

(40.9% do 
GT 17) 

1487 

59.1% do  

GT 17)  

22 

0.87% do  

GT 17) 

01 

Percentual 
insignificante. 

GT 18:  Educação de 
pessoas jovens e 
adultas. 

3250 

(Total/100% das 
referências do 
GT 18) 

2738 

(84.2% do 
GT 18) 

512 

(15.7% do GT 
18) 

107 

(3.29% do      
GT 18) 

Nenhuma 

Total dos GTs 13535 9384 

(69.3% do 
total dos 
GTs) 

4151 

(30.66% do 
total dos GTs) 

233 

(1.72 do total 
dos GTs) 

01(Percentual 

Insignificante 

no total dos GTs) 

 

Quadro nº 1: Referências bibliográficas dos autores nos GTs da Anped – de 2000 a 1012. 

 

 A observação desse quadro indica que a soma das citações de autores latino-

americanos na segunda coluna (incluídos os brasileiros) mais a soma das citações 

de autores estrangeiros (terceira coluna) corresponde à totalidade das citações 

(primeira coluna). O fato de trazermos o número de citações de Freire e Dussel 
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(quarta e quinta colunas) com seus respectivos percentuais implica que esses já 

foram somados na totalidade. A intenção dessa separação deve-se à busca principal 

da tese, que é a análise da presença dos dois em referência à totalidade das 

citações nos GTs.   

 Um fato auspicioso se nos apresenta em relação aos GTs  3, 8 e 18. Nesses 

três GTs a presença de autores latino-americanos superou, em muito, a presença de 

autores estrangeiros. Contudo, o GT 17, exatamente o da Filosofia da Educação 

aproxima-se a 60% de autores estrangeiros (não latino-americanos, brasileiros 

incluídos) contra 40% de autores latino-americanos (brasileiros incluídos). Xenofobia 

à parte, mesmo porque os latino-americanos, não brasileiros, também são 

estrangeiros em relação a nós, brasileiros, e olhando para a questão latino-

americana, os dados mostram que os pesquisadores brasileiros (da ANPEd) estão 

focados, em mais da metade, em obras européias ou norte-americanas, 

independentemente da herança civilizatória, de milênios, de produção filosófica.  

Soma-se a essa constatação o fato de autores estrangeiros serem assumidos por 

autores latino-americanos - por exemplo, um ensaísta mexicano que, de repente é 

especialista em Habermas, etc., - mesmo podendo ser o inverso, em menor escala - 

um ensaísta português ser especialista em Paulo Freire, por exemplo. 

A - Observemos, no contraponto dessa reflexão e mais atentamente, a que os 

números apontam com relação a Enrique Dussel. O que há de assustador é a 

ausência quase plena de Dussel entre os latino-americanos – justamente no campo 

da Filosofia da Educação (GT 17) e, por sinal, a única vez que Dussel apresenta 

algum dado no quadro acima – num percentual insignificante de 0.87% das 

citações60.   

 Uma observação passa a nos incomodar. Está relacionada à praticamente 

total ausência de Dussel. Ele aparece em apenas uma citação, no GT 17, entre as 

13.535 no conjunto das citações dos quatro GTs pesquisados.  Assim, podemos, 

                                                           

60
      Convém ressaltar que a pesquisadora, tomada por uma curiosidade 

investigativa resolveu fazer um olhar paralelo sobre a presença de Dussel nos cursos de simpósios de Filosofia 

da Educação na América Latina  - e certamente em grupos de estudo nesse campo – a presença de Dussel é bem 

mais marcante, não só com suas obras como também disparando uma espiral de interpretações. 
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seguramente, constatar que Dussel não obteve ressonância, pelo menos nesses 

doze anos pesquisados, junto aos pesquisadores em Filosofia da Educação, na 

ANPEd.  

 Essa quase total ausência nos instiga a pensar que os chamados ―níveis de 

concreção de uma metafísica da auteridade‖, sendo a pedagógica de Dussel um 

deles, como vimos no capítulo 2 (A libertação à luz de Freire e Dussel), nos estudos 

de Ames, Boufleuer, entre outros e no próprio Dussel, não representa qualquer 

ressonância na produção teórica  do GT 17.  Mesmo focando na educação, é 

sabido, ademais, que uma produção teórica de quase duas décadas, que os grupos 

de estudo na área da Filosofia Latino-americana, como o Instituto de Filosofia da 

Libertação (IFiL) do Paraná, o Grupo de Pesquisa em Filosofia da Educação 

(GRUPEFE), de São Paulo, os pensadores afinados com a Filosofia da Libertação 

do Rio Grande do Sul, o antigo Centro de Estudos em Filosofia da Libertação 

(CEFIL), de Campo Grande, MS, entre outros, não ganharam ressonância na 

Filosofia da Educação, nesse GT 17 da ANPEd, como os dados revelam, aliás, 

escancaram.   

 Fica uma instigante questão em aberto: diante desses dados pode-se afirmar 

que Dussel experimenta o próprio dissabor da ruptura com o Centro (a Totalidade 

dominante) que ele mesmo propõe, quando os próprios pesquisadores em 

Educação o jogam numa espécie de vala do esquecimento? 

 Em outras palavras, é possível que a utopia de uma libertação latino-

americana, pautada num conjunto de discursos fundamentados numa Filosofia que 

revê os caminhos da própria humanidade, a partir da crítica ao paradigma ocidental, 

uma vez constatada sua falta quase plena de ressonância na pesquisa e na 

formação de professores passe a ser um discurso fadado ao desaparecimento, pelo 

menos no campo da Filosofia da Educação. Considerando o observado nesse 

quadro, trata-se de um empenho teórico circunscrito a pouquíssimos autores, que 

não ocuparam espaço na pesquisa em Educação. O tempo dirá. 

 Ora, é fundamenta buscar diálogo com autores, sobretudo europeus, que 

trazem contribuições sem precedentes ao projeto de emancipação da humanidade: 

Piaget, Vigotski, Luria, Gramsci, Marx, Habermas, Fromm, Buber... entre tantos 
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outros. Esse não é o caso. Contudo, entre os quatro GTs aqui analisados, a menor 

densidade da presença de autores latino-americanos (40%) no GT 17, exatamente o 

de Filosofia da Educação, e Dussel praticamente desaparecido, pode estar 

refletindo, ainda, nossa heteronomia em relação ao grande caldo de pensamento 

europeu e norte-americano, em que pese a necessidade de dialogo aberto com 

autores estrangeiros. Ao que tudo indica, as categorias dusselianas, no confronto 

―ontologia da totalidade‖ versus ―metafísica da auteridade‖ aqui se recolocam; nossa 

relação pai e filho, mestre-discípulo., eu-Outro, centro-periferia... se ainda 

permanecemos circunscritos a essa heteronomia, pelo menos na pesquisa.  

 Relembrando o capítulo 2, de apresentação das idéias de Dussel e Freire, 

observemos a colocação, a seguir, sobre os fundamentos da ontologia pedagógica 

da dominação: 

 

Para Dussel a pedagógica da dominação vigente na América Latina 
tem suas raízes na tradição filosófico-cultural dos países 
conquistadores. Por isso é nas concepções de homem e de mundo 
dos europeus e norte-americanos que Dussel busca descobrir  o 
fundamento ou o ser do ‗mecanismo‘ de dominação cultural que 
assola nosso continente. (BOUFLEUER, 1991, p. 80). 

 

 

 Seja qual for o argumento, de estudiosos, comentadores, do próprio Dussel 

ou nosso, Dussel encontra-se em quase absoluta ausência na pesquisa em 

Educação no Brasil – olhada, evidentemente apenas para alguns - para nós mais 

representativos – Grupos de Trabalho (Gts). 

 

 B - Com relação a Freire, nos quatro GTs analisados, uma maior presença já 

era esperada. Este, uma vez consolidado entre os pensadores da educação no 

século XX, no Brasil, na América Latina e no mundo, mais do que Dussel como 

pensador da Filosofia da Libertação, por razões que aqui não vem ao caso apontar – 

até mesmo porque não é nossa intenção comparar esses dois autores; o significado 

e a grandeza de suas obras extrapolam os números.  E alguns dados, certamente 
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naturais, decorrentes de ser um autor brasileiro pesquisado em grupos de pesquisa 

brasileiros, saltam à vista, nesses números.   

 

 Mas em que situação Freire se encontra nesse primeiro quadro sinótico? 

Em relação a Freire, e considerando GTs de pesquisa em Educação no Brasil, os 

números também não são assim tão auspiciosos. Pelo contrário, a pesquisa mostra 

outros dados que chegam a nos assustar. Vejamos. 

 Era esperado que o GT de maior presença de Freire fosse o referente à 

Educação de Jovens e Adultos. Considera-se principalmente o fato de ser o autor 

que inaugurou um método de alfabetização de adultos eficiente, progressista e 

sobretudo profundamente emancipador, porque humanizador em sua essência. 

Considerando que Freire, tendo sido o autor do mais avançado projeto de 

Alfabetização de Adultos, surgido no Nordeste brasileiro e assumido nacionalmente, 

- mesmo que abortado em pouco mais duas décadas de ditadura militar - e que hoje 

permanece na agenda da discussão sobre EJA, os números nos decepcionam. 

 De um conjunto de 107 citações (no GT 18: Educação de pessoas jovens e 

adultas) trata-se de uma cifra muito baixa pela importância histórica de sua obra. 

Corresponde a apenas 3.29% do conjunto de 3250 citações do referido GT, em meio 

a 2738 citações dos autores brasileiros (84,2% do total do GT 18). Não afirmamos, 

como o fizemos em relação a Dussel, que está ausente, mas esperava-se uma 

maior presença na pesquisa em Educação no Brasil, pelo menos do ponto de vista 

de citações diretas de suas obras. Os números mostram que não ultrapassa 1/3 das 

512 citações dos estrangeiros (europeus e norte-americano) , sendo 3.29 do total do 

referido GT contra 15.7%.   

 Se são decepcionantes no referente ao GT 18, o que dizer dos outros três 

GTs? 

 Justo um pensador que trabalha os fundamentos da educação, desde a obra 

Educação como prática da liberdade, seguido de outro clássico que lhe forneceu o 

método, Pedagogia do oprimido no referente ao GT 17 (Filosofia da Educação) o 
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resultado é o pior em Freire: apenas 22 citações correspondentes a não mais que 

0,87% do total de 5433 obras citadas em 12 anos nesse GT. 

 A situação melhora um pouco mais no referente ao GT 3 (Movimentos sociais, 

sujeitos e processo educativo), com 33 citações correspondentes a não mais que 

1.41% das 2335 citações do referido GT.  

 Com relação ao GT 8 (Formação de professores) interessa-nos 

sobremaneira, porque fazermos de imediato o link com o outro quadro, o das 

licenciaturas em Pedagogia. Nesse quesito, GT 8, Freire obteve, entre os 

pesquisadores da ANPEd, em 12 anos, tão somente 71 citações, correspondente a 

não mais que 1.3% do total de 2335 citações de autores nas pesquisas 

apresentadas no referido GT 8. 

 Fica de pé, portanto, nesses três GTs (Filosofia da Educação, Movimentos 

sociais e processo educativo e Formação de professores – além do já mencionado 

GT sobre Educação de pessoas jovens e adultas) que Freire não ocupa o espaço 

mínimo, que esperávamos na pesquisa em Educação no Brasil – pelo menos na 

ANPEd.  

 Dizendo em outras palavras, sem mostrar uma ausência plena (em sua 

própria pátria) os dados mostram um Freire ―também esquecido‖, pelo menos no 

tocante a citações diretas, porque nos interessa o estudo de sua obra – além do 

trabalho importante de seus comentadores e divulgadores.  

 

5.3 Referências bibliográficas dos autores nos programas de cursos de 

licenciatura em Pedagogia no Brasil 

 

 Vamos ao quadro seguinte, sobre os programas de cursos de licenciatura em 

Pedagogia no Brasil, num quadro aleatório de 23 IES espalhadas pelo país. 

Observemos o quadro a seguir. 
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Quadro nº 2 (página abaixo): citações de autores em disciplinas na área de Educação (Filosofia 

da Educação e Fundamentos
61

) nos respectivos planos de curso nas licenciaturas em 23 

Instituições de Ensino Superior
62 

(IES) pesquisadas no Brasil 

Disciplinas  Referências 

(Bbibliográficas ou 
Eletrônicas) 

em geral: 

livros,  Artigos e 
capítulos de livros  

 Referências a 
autores latino-

americanos 

(incluídos os 
brasileiros) 

Referências a 
autores 

estrangeiros  

 Referências a 

Paulo Freire 

Referências a 

Dussel 

Filosofia da Educação 276 

(20.21% do total 
acima) 

177 

(64.13% das 
referências em 

relação aos 1,11%  
da Filosofia da 
Educação em 

relação ao total 
das referências) 

63 

(22.8% das 
referências em 

relação aos 3,98% 
da Filosofia da 
Educação em 

relação ao total 
das referências) 

 

nenhuma nenhuma 

Demais disciplinas na área 
de Fundamentos da 

Educação 

1065 

(78% do total 

acima) 

767 

(72 % das 
referências em 

relação aos 48,5% 
dos Fundamentos 

da Educação 

em relação ao 
total das 

referências) 

334 

(31.3% das 
referências em 

relação aos 21,1% 
dos fundamentos 

da Educação 

em relação ao 
total das 

referências)) 

9 

(0.84% das 
referências em 

relação aos 0,56% 
dos fundamentos 

da Educação 

em relação ao 
total das 

referências) 

nenhuma 

                                                           

61
 Estamos chamando de Fundamentos aquelas disciplinas abrangentes, que via de regra interdisciplinarizam com a 

Filosofia da Educação, com variadas nomenclaturas nas respectivas instituições: História da Educação, Sociologia Geral 

(por exemplo, com o subtítulo: Educação e Trabalho, Educação e Sociedade, etc.) e/ou Sociologia da Educação, Psicologia 

da Educação, Antropologia Cultural e/ou Antropologia e Educação (ou nomenclaturas como: Fundamentos sociológicos e 

Antropológicos da Educação) e outras variações, (ver, no anexo 1, as nomenclaturas conforme as instituições pesquisadas. Da 

mesma forma, nesses anexos pode-se ver uma posição seqüencial dessas disciplinas: História da Educação I, II, etc. 

62
 Os dados com mais detalhes da pesquisa do ponto de vista quantitativo nas 23 IES, instituição por instituição e 

disciplinas por disciplinas, estão no referido anexo citado na nota acima. Convém lembrar que a escolha deu-se de modo 

aleatório, cobrindo o território nacional independentemente de escolha prévia da autora e principalmente da colocação de tais 

instituições e respectivos cursos de Pedagogia no ranking das IES no Brasil. Pelo fato de os respectivos programas estarem  

disponíveis na rede, por lei, dispensou-se a exigência de autorização, uma vez que não se tratou de pesquisa de campo, in 

loco, envolvendo pessoas. 
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Disciplina 

voltada para EJA
63

 

240 

(1.75% do total 

acima) 

20 

(8.3 % das 

referências em 

relação  aos 

1.26% em relação 

ao total das 

referências) 

04 

16.6% das 

referências em 

relação aos 0,25% 

da Disciplina em 

relação ao total 

das referências) 

Nenhuma nenhuma 

Total das disciplinas 1581 964 401 9 nenhuma 

                A - O primeiro autor, nesse quadro sinótico da formação nas licenciaturas em 

Pedagogia, novamente o primeiro deles, Dussel, nos desobriga a mexer com 

números e percentuais, mas não nos dispensa de comentar algumas percepções em 

torno do que buscamos na pesquisa.  

 Desobriga-nos por uma razão muito óbvia. Na última coluna, (na extrema 

direita do quadro) sobre as referências a Dussel nos programas de curso em 

Pedagogia, pelo menos nas disciplinas elencadas (Filosofia da Educação, Demais 

fundamentos e uma disciplina voltada para EJA), o filósofo argentino não consta em 

nenhum dos programas de disciplinas, no total de 1365. Em outras palavras, pelo 

menos nas 23 IES pesquisadas aleatoriamente, as Pedagogias simplesmente 

desconhecem Enrique Dussel. Ou: Dussel não consta como autor básico na 

formação de professores, nos 12 últimos anos de referências.  

 O que essa constatação nos indica?  

 Muita coisa, com enorme significação ao que viemos buscar nessa tese. E a 

primeira é a suspeita de que a obra de Dussel orbita em torno de grupos de trabalho 

(ensaios, críticas, comentários, divulgação...) circunscritos aos quatro muros de seus 

ambientes intelectuais, independentemente das razões desse isolamento.  

 No tocante à Filosofia da Educação na América Latina, Dussel ao que os 

números indicam, não está num dos espaços onde, a nosso ver, mais deveria 

aparecer: as IES, responsáveis pela formação de professores, no Brasil, mesmo 

                                                           

63
 Disciplina voltada para EJA, apenas uma, intitulada: Educação de Jovens e Adultos, da Faculdade Atenas, de 

Paracatu, MG. 
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quando as citações de autores latino-americanos correspondam a 64.13% do total, 

isto é, em 964 das 1365 citações, e mesmo quando o percentual dos autores latino-

americanos superam os estrangeiros, com 22.8% (estes com 401 citações).  

Resultado: as Pedagogias no Brasil querem os estrangeiros, querem os latino-

americanos (nesses os autores brasileiros) mas não querem Dussel. Ou, quem 

sabe, não podem querer Dussel, seja por uma negação implícita, ideológica, seja 

por um simples desconhecimento de seu empenho teórico de algumas décadas. 

Talvez aí estejamos diante de problemas de divulgação de sua proposta. Todavia, 

fica uma inquietante pergunta: por que os demais autores latino-americanos são 

conhecidos? Esperava-se, de Dussel, no mínimo supostas ou ligeiras referências à 

sua ―pedagógica‖, um dos corolários de seu pensamento em se tratando de 

estratégias de libertação dos sujeitos sociais no continente – ou no universo das 

―totalidades negadas‖.  

 A razão nos parece mais profunda que imaginamos. Não estamos supondo, 

de modo irresponsável, em relação aos autores latino-americanos (os brasileiros 

incluídos aí) e os estrangeiros sejam autores que poderíamos aplicar a pecha de: 

autores ―da moda‖, ―mais palatáveis‖ ou ―menos complicados‖. Nem foi essa nossa 

intenção – nem fizemos uma pesquisa qualitativa no sentido de envolver respostas 

de sujeitos sociais envolvidos com a pesquisa ou com a formação de professores . 

Entretanto, não podemos nos furtar de considerar a obra de Dussel um pouco ―árida‖ 

para os círculos formativos de graduação.  Ocorre, curiosamente, que, como 

vimos no quadro anterior, na formação via pesquisa, portanto, em ensaístas, 

comentadores e pesquisadores da educação (os GTs), também lá ele não aparece.  

 Observando os programas das 23 IES, pudemos notar o que poderíamos 

chamar de certo ―aligeiramento‖ da formação de professores, com uma presença 

notória de autores que colaboram com trabalhos mais informativos, tipicamente 

propedêuticos, de compêndios introdutórios, quando não de ―auto-ajuda 

pedagógica‖, às vezes  com  notório  sucesso editorial, nessas disciplinas, o que nos 

induz a não citar nomes,por questões éticas. E essa observação nos leva a fazer um 

elo, ao nosso juízo importante, central em nossa pesquisa sobre a Filosofia da 

Educação na América Latina, mesmo com o olhar centrado apenas no Brasil: a 

semelhança entre os dois quadros, no tocante à ausência de Dussel. Ora, se 
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Dussel não está nas licenciaturas é porque não esteve, antes, na pesquisa em 

Educação. Se é que a pesquisa em Educação serve para nutrir as licenciaturas, fica 

uma conclusão óbvia sobre o que naturalmente acontece: esta ausência é 

decorrente daquela.  

Vamos a Paulo Freire. 

B - Mesmo considerando um pouco mais de citações – afinal, como já notamos, 

Paulo Freire tende a ser um autor conhecido nos espaços das IES mais do que 

Dussel – o caso de Freire, a partir dos números não nos sugere uma diferença que 

supostamente nos deixa aliviados: Dussel não aparece, mas Freire aparece. 

Aparece, mas em que medida? O que os números nos indicam? 

 É possível que a quase nula presença de Freire nas citações bibliográficas de 

disciplinas dos cursos de Pedagogia de 23 IES no Brasil tão ―dramático‖ quanto o 

próprio Dussel, dado o fato, a que já aludimos, de uma maior divulgação de seu 

nome entre nós.  

Utilizamos o termo ―dramático‖ propositadamente, porque, do universo de 1365 

citações de obras nas disciplinas elencadas Freire aparece apenas 9 vezes. Essas 9 

vezes, curiosamente, estão circunscritas aos Fundamentos da Educação, como se 

pode observar no quadro. Ou seja: 0.84% das referências em relação aos 78% dos 

Fundamentos da Educação e um percentual insignificante em relação ao total das 

referências – como se lê na penúltima coluna do quadro. Completando as 

informações: nenhuma referência a Freire, tanto nas referências bibliográficas de 

Filosofia da Educação quanto numa disciplina voltada para EJA. 

 Sobre as 23 IES em foco, (aleatoriamente escolhidas em 13 privadas, 

isoladas e 10 públicas) distribuídas no território nacional, algumas questões 

merecem ser observadas a partir do itinerário de busca da pesquisadora no tocante 

à relação públicas e privadas, sendo as privadas de pequeno porte, isoladas, de 

ensino noturno, etc.   

 A primeira é que essas 23 IES representam um retrato 3X4 de uma situação 

nacional quando a maioria das IES no país são privadas e isoladas, sem um 

investimento maciço na pesquisa em Educação, tendo em vista regar a formação de 

professores no interior das mesmas. A segunda, decorrente da primeira é a 
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condição de nosso professor-formador de professores. A terceira, decorrente das 

duas, é a formação aligeirada aí propiciada, tendo em vista atender a alunos vindos 

de um passado escolar também frágil. 

 Unindo as duas últimas observações, esse aligeiramento pode ocorrer 

também -  uma variável não aprofundada aqui – na fragilidade da formação do 

próprio professor enquanto formador de professores, nas licenciaturas ou na 

pesquisa, quando pesquisam, tendo em vista a sobrecarga de seu trabalho, sua 

rotina, as condições materiais para investir em sua formação e outros ―efeitos 

colaterais‖ aliados à necessidade de este ser um ―facilitador‖ do aluno. Aí, ao invés 

de um círculo virtuoso, fecha-se um círculo vicioso da formação por dois sujeitos 

sociais (formadores e formandos) numa mesma situação. Os números da pesquisa, 

evidentemente, escancaram, na ausência de Freire (e Dussel), esse problema. Aqui 

novamente aparece o drama das particulares isoladas. Mesmo sendo apenas 13 no 

universo da pesquisa, correspondendo aqui a  56.5% da IES pesquisadas é sabido 

que representam a maioria no país, como é sobejamente divulgado64. 

 

5.4 Unindo Dussel e Freire nos dois quadros analisados 

 

 Esta pesquisa nos induz a perceber que, se Dussel está ausente na pesquisa 

e na formação de professores, a situação de Freire não se mostra muito diferente. 

Ao final de nosso trabalho podemos tirar algumas conclusões, mas as variáveis 

encontradas sugerem-nos um rol de dúvidas que a pesquisa nos permite lançar, 

pelo menos no espaço desses doze anos e, supõe-se, doravante, no campo de uma 

Filosofia da Educação na América Latina. Vejamos. 

Se Dussel não é lembrado nesses 12 anos - certamente nos anos anteriores – 

Freire, pelo que conhecemos sobre sua presença na educação brasileira em 

décadas anteriores estaria começando a ―cair num limbo‖ do esquecimento?  

                                                           

64
 Ver, se necessário, anuário no portal do MEC (atualizado a cada ano) sobre o conjunto das Instituições de 

Ensino Superior, notadamente as que oferecem curso de Pedagogia. 
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 Num tempo em que tanto se investe no chamado ―paradigma da 

complexidade‖ os empenhos teóricos de Dussel e Freire ficam circunscritos a um 

paradigma ―ultrapassado‖ da metodologia dialética de abordagem do real, quando a 

própria abordagem dialética vem sendo revisitada ou repensada65?  

 Até que ponto o que nós discorremos sobre a ―falência do projeto iluminista 

da modernidade‖ (cap. 2), guiados pelas reflexões do autor Antônio Severino, nos 

permite questionar a própria identidade dos cursos de Pedagogia, quando essa 

precisa nutrir-se, em tese, da pesquisa e da formação de professores?  

 Os dados da pesquisa, num conjunto significativo de números que denotam 

total ausência de Dussel e quase total ausência de Freire, nos distanciam de uma 

abordagem dialética e nos faz render à simples justaposição de ideias, estratégias, 

projetos?  

 Ou, finalmente, o que parece mais grave, uma Filosofia da Educação, 

pautada nas discussões aqui colocadas, em capítulos anteriores, nada significa, na 

prática, para a formulação das estratégias de ensino-aprendizagem, gestão, 

formação, pesquisa? 

 Bem, malgrado esse conjunto de questões anteriores, a questão central não 

reside, a nosso ver, na abordagem dialética, seja do núcleo dos pensamentos dos 

autores analisados e de seus comentadores, seja de nossa opção metodológica de 

abordagem. Não queremos nos render a certa tentação pós-moderna de 

desconstrução de tudo o que é metanarrativa, incluindo a do método dialético de 

análise. Entendemos que a ―falência do projeto iluminista da modernidade‖ faz-se 

presente é na abordagem ainda ―positivista‖, - nada contra o positivismo como uma 

grande escola de pensamento mas principalmente como ideologia -fragmentada, 

distante dos reais interesses estratégicos de vida dos sujeitos sociais, como muitas 

colchas de retalhos de programas engessados de cursos de Pedagogia, de modo 

geral.  Em que pese a necessidade de pautar-se em um Projeto Político Pedagógico 

                                                           

65
 Ver trabalhos de teóricos brasileiros, como Teresa Haguette, Manfredo de Oliveira, Pedro Demo, Leandro 

Konder,  Gerd Bornheim, entre tantos outros, que não compõem o núcleo do presente trabalho. 
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(PPP) dos cursos, nem sempre conseguem livrar-se de condições adversas que 

revelam uma distância entre o que está no papel e o que, de fato, se realiza.  

  Embora não seja esse o objetivo de nossa tese, não deixa de ser uma das 

variáveis a explicar a ausência de nossos autores ou mesmo uma presença 

superficial, mal digerida de suas ideias, sobretudo em IES isoladas com as 

condições de trabalho docente e de frágil escolaridade anterior dos discentes, como 

já notamos. Com ou sem Dussel e Paulo Freire em seus programas, o que se nota 

são as chamadas grades curriculares engessadas – a própria expressão ―grade 

curricular‖ nos denota esse sentido de algo rígido, fechado, sem mobilidade – em 

que as disciplinas nem sempre conversam entre si. O que se discute em termos de 

interdisciplinaridade nem sempre ultrapassa a compreensão de ―juntar conteúdos‖, 

quando se trata de uma intencionalidade de sujeitos, no desmonte do paradigma 

cartesiano-newtoniano de ciência (e disciplinas) muito mais profundo que requer um 

amadurecimento histórico, por vias de experimentar caminhos novos, fazer 

acontecer docência e extensão, pela pesquisa, um processo educativo em si, 

integrado. Em parte significativa dos alunos, afinal trata-se de uma herança, o que 

se nota é um comportamento apenas vinculado à necessidade de ―cumprir matéria‖ 

(ou fechar nota) num círculo vicioso, apenas linear, em que disciplinas nas áreas de 

Filosofia da Educação e Fundamentos (entre outras: Práticas Pedagógicas, etc.) 

surgem com a denominação semestral sequencial: I, II, III...tão somente formais ou 

burocráticas. Entretanto, nem sempre de fato se complementam e em geral apenas 

tangem elementos de conteúdos a partir de excertos de textos, sem leituras 

completas das obras, o que fragiliza as discussões mais a fundo dos autores, para 

gerar descobertas, significados.  

 Com uma formação anterior em geral fragilizada, muitos alunos, futuros 

educadores e leitores e intérpretes da realidade, perdem o resto do interesse, que já 

não nutriam o suficiente, premidos pela sua própria condição social e marcados por 

um pragmatismo imediatista em que tais disciplinas pouco significam em suas vidas. 

Aqui se nota, portanto, uma justaposição de situações: docentes (formadores de 

formadores), alunos (formandos futuros professores) e mesmo gestores. Estes, 

muitas vezes de mãos atadas, fadados a dar conta de atribuições não mais que 
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burocráticas ou até mesmo sem uma visão de profundidade e totalidade o suficiente 

do próprio curso. 

 De tudo o que afirmamos, resta confirmar a certeza de que os números dizem 

muito mais do que apenas suas frias aparências. Muitas razões – aqui denominadas 

variáveis, que pedem interpretação ou mesmo outras pesquisas ou leituras 

complementares de pesquisas já realizadas no campo da educação – nem foram 

citadas, somados a questões que podem ser levantadas, implicam na complexidade 

mesma do fenômeno analisado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que nos resta dizer, ao final da presente pesquisa? 

 Essa pesquisadora jamais pensou numa presença ―hegemônica‖ de Freire e 

Dussel nos campos analisados, por uma simples questão de preferência pessoal, 

mas fundamentalmente pelos seus significados e pela pergunta sobre o lugar 

ocupado por uma Filosofia da Educação na América Latina, ainda que reduzida à 

sua leitura na pesquisa em Educação  nos cursos de Pedagogia no Brasil, como 

nosso recorte temático. Tampouco tem uma postura ―xenofóbica‖ em relação a 

autores estrangeiros ou ―preconceituosa‖ em relação a autores facilitadores.  

 O problema da ausência de uma Filosofia da Educação Latino-americana 

mais consistente nas licenciaturas em Pedagogia, mesmo considerando apenas no 

viés dessa observação do lugar ocupado pelos dois autores analisados, parece-nos 

mais desafiadora do que imaginamos.  

 Considerando-se - no mínimo numa postura indutiva pelos dados analisados - 

que às vezes o aluno sequer ouviu falar de Freire, muito menos de Dussel, passar 

uma graduação inteira sem ler, por exemplo, pelo uma das obras capitais de Freire 

nos parece grave. O mesmo, com mais intensidade de apelo, diz respeito ao 

professor formador. Um professor formador, de cursos de Pedagogia que jamais leu 

Pedagogia do oprimido, por exemplo, não pode dizer-se professor-formador, 

independentemente de ter uma obra desse calibre como ―dogma‖ de formação - 

estamos longe até de imaginar essa possibilidade. 

 Vinte e três IESs pesquisadas pode ser pouco, como retrato apenas 3X4 de 

um universo mais amplo. Esforços se notam, aqui e acolá, quando há pesquisas 

resultantes dos empenhos dos sujeitos sociais envolvidos nas IES: docentes, 

alunos, gestores, população envolvida, especialmente em setores de universidades 

públicas, geradoras de resultados dos GTs. Todavia, a questão de estar de costas 

para uma Filosofia da Educação na América Latina é porque os autores, 

pesquisadores, (no caso os brasileiros) não estão definitivamente empenhados 

numa busca de identidade do pensar propriamente latino-americano como tem sido 

o esforço dos pensadores das Filosofias da Libertação, tendo em vista nutrir os 
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cursos de Pedagogia, independentemente de seus impasses e de suas limitações, 

de modo geral. 

 A resposta ao Problema fundamental que nos conduziu à pergunta de 

pesquisa sobre a Filosofia da Educação Latino-americana, e, nela as contribuições 

de Enrique Dussel e Paulo Freire como base da formação nos cursos de Pedagogia 

e que nos levou a colocar a hipótese de uma suposta ausência dos dois pode 

continuar sob a forma de pergunta: se permanece demarcada a ausência de Dussel 

e Freire, autores aqui pesquisados, que força teórica, pedagógica e estratégica tem 

o conceito de libertação, tanto nas pesquisas quanto nas licenciaturas de 

Pedagogia? Estamos diante de um conceito apenas extemporâneo, impregnado 

pela concepção dialética da Modernidade, que a pós-modernidade está cancelando? 

Resta uma pergunta para outra pesquisa, ou pelo menos para uma peça científica 

(um artigo, talvez) resultante de nossas inquietações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, C. QUEIROZ, J. LORIERI, M. Conteúdos nas pesquisas e no ensino da 

Filosofia da Educação no Brasil. Ecos – Revista Científica. São Paulo. V. 9, n 2, p. 

285-306, jul/dez. 2007. 

ALMEIDA, Jorge Luis S & MAGALHÃES, Luiz Cesar. Educação Formal/Não-

formal/Informal. (a formação musical nos terreiros de Salvador). Disponível 

em:http://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/anais2007/Data/html/pdf/art_e/

Educacao%20Formal_Nao_formal_Informal.pdf; acesso em 21 out.2012. 

AMES, José L. Liberdade e libertação na ética de Dussel. Cefil: Campo Grande, 

1992. 

ANDREOLA, Balduíno. Horizontes hermenêuticos da obra de Paulo Freire. 

Boletim Bibliográfico da Biblioteca Setorial de Educação-UFRGS. Porto Alegre, 

1985. 

ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação – rumo à sociedade aprendente. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

BARBEIRO, Heródoto. História da América. São Paulo: Moderna, 1980. 

BARREIRO, Júlio. Educação popular e conscientização. São Paulo: Moderna, 

1996. 

BARROS, Talma Bastos de. Educação, Epistemologia e a Crise dos Paradigmas 

Disponível em: 

http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_8404/artigo_sobre_educacao,_epistem

ologia_e_a_crise_dos_paradigmas; acesso em 20 out. 2012. 

BERGER, Manfredo. Educação e dependência. Porto Alegre: DIFEL, 1976. 

BERNARDO, Maristela. Pensando a educação: ensaio sobre a formação do 

educador e a política educacional. São Paulo: Unesp, 1989. 

BONDY, A. Salazar. Existe uma filosofía de nuestra América. 2ª ed. México: Siglo 

XXI, 1988. 

http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_8404/artigo_sobre_educacao,_epistemologia_e_a_crise_dos_paradigmas
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_8404/artigo_sobre_educacao,_epistemologia_e_a_crise_dos_paradigmas


255 

BOUFLEUER, José P. Pedagogia latino-americana Freire e Dussel. Ijuí: UNIJUI, 

1991. 

BRANDÃO, Carlos R. Educação Popular. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Diretrizes para uma política 

nacional de Educação de Jovens e Adultos. Brasília, 1994. 

________, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo/ 

Centro de educação a Distância. Repensando o PROEJA: concepções para 

formação de educadores/ Gerliane Martins Cosme...[et al]; Rony C.O. Freitas; Alex 

Jordane; Marceloi Q. Schimidt; Maria Auxiliadora Vilela Paiva (org): - Vitória, Ifes, 

2011. 

BRZEZINSKI, Iria Notas sobre o currículo na formação de professores: teoria e 

prática. In: SERBINO, Raquel (org) Formação de professores. São Paulo: Ed. 

Unesp, 1998. 

___________(org) Formação de professores: um desafio. Goiânia: Ed. Da UCO, 

1997. 

BUBER, Martin. Eu e tu. São Paulo: Cortez & Moraes, 1970. 

CASALI, Alipio. A “pedagógica” de Dussel, elementos para um estudo crítico. 

São  

Paulo: Loyola, 1977. 

CERUTTI GULBERG, Horácio. Filosofía de La Liberacion Latinoamericana, 

México: Fondo de Cultura Economica, 1983.  

CESAR, Constança M. Filosofia na América Latina. São Paulo: Edições Paulinas, 

1988. 

CISESKI, Angela (org). Educação de Jovens e Adultos: planejamento e avaliação. 

São Paulo: IOF, 1999. 

CONTRERAS, José. Autonomia de professores. São Paulo:Cortez, 2002. 

CORRÊA, Vera. Globalização e neoliberalismo: o que isso tem a ver com você, 

professor? Rio de Janeiro: Quartet, 2000. 



256 

COSTA, Márcio. Educação e libertação na América Latina: ensaio introdutório 

entre a pedagogia de Paulo Freire e a pedagógica de Enrique Dussel. Campo 

Grande: CEFIL, 1992. 

COUTINHO, Sérgio R. Da História da Igreja  à história do fenômeno religioso na 

América Latina. Disponível em http://bmgil.tripod.com/csr09.html   

DALAROSA, Adair Ângelo. Epistemologia e Educação: articulações conceituais. 

Disponivel em: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/651; 

acesso em 18 de out. 2012. 

DA MATA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? São Paulo: Rocco, 1986. 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

DI ROCCO, Gaetana. Educação de Adultos: uma contribuição para seu estudo no 

Brasil. São Paulo: Loyola, 1979. 

DUSSEL, Enrique. Caminhos de libertação latino-amaricana: história, 

colonialismo e libertação (4 vols) São Paulo: Paulinas, 1995. 

________Ética comunitária. Petrópolis: Vozes, 1987. 

________ Ética da libertação – na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 

________ Filosofia da libertação – Crítica à ideologia de Exclusão. São Paulo, 

Paulus, 1995. 

________ Para uma de-strucción de La historia de La ética. Ser y Tiempo, 

Mendoza, 1973. 

________. Política de La Liberación: arquitectónica. Madrid, Editorial Trotta, 2009. 

________ Praxis latinoamericana y filosofia de la Liberación. Nueva América, 

Bogotá, 1983. 

________Para uma ética da libertação na latino-americana (5 vols). São Paulo-

Piracicaba:Loyola-Unimep. Sd 

FORMAÇÃO do educador em debate, A. Cadernos Cedes. São Paulo-Campinas: 

Cedes-Cortez-Autores Associados, 1981. 

http://bmgil.tripod.com/csr09.html
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/651


257 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação – uma introdução 

ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Morais, 1980. 

 _______Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

________Educação e atualidade brasileira. São Paulo: Cortez & IPF, 2001.  

________Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio 

de Janeiro: Paz e terra, 2004. 

________Pedagogia da esperança: um reeencontro com a pedagogia do oprimido. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

________ Pedagogia do Oprimido. Petrópolis: Paz e terra, 2005. 

________Sobre a educação: diálogos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo: 

Cortez, 1984. 

GADOTTI, Moacir & ROMÃO, José E. Educação de Jovens e Adultos: teoria, 

prática e proposta. São Paulo: Cortez, 2000. 

________  Educação contra educação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

________. Uma escola só para todos – caminhos da autonomia da escolar. 

Petrópolis: Vozes, 1990. 

________ Convite à leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1991. 

________Paulo Freire – uma biobibliografia. São Paulo: Cortez, 1997. 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 

1992. 

GALLO, Silvio. Educação anarquista. Piracicaba: Unimep, 1995. 

GANDIN, Danilo. Escola e transformação social. Petrópolis:Vozes, 1998. 

GENTILI, Pablo. A exclusão e a escola: o apertheid educacional como política de 

ocultação. In GENTILI & ALENCAR. Educar na esperança em tempos de 

desencanto. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. p. 25-43. 

______. Adeus à escola pública: a desordem neoliberal, a violência do mercado e o 

destino da educação das maiorias. In: GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da 



258 

exclusão: o neoliberalismo e a crise da escola pública. Petrópolis-RJ: Vozes, 1995. 

p. 228-252. 

GHIRALDELLI, Paulo. História da educação. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e 

estruturas colegiadas nas escolas In: Revista Ensaio: Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 

27-38, jan./mar. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30405.pdf; acesso em 19 out. 2012. 

_________ Educação não-formal e cultura política. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2005 

GONÇALVES, Sonia. A formação do(a) pedagogo(a) contemporâneo(a) em 

busca de (res)significação – articulações e contradiçoes. Dissertação de 

Mestrado. UNIUBE, 2007. 

HAGUETTE, Thereza (org) Dialética hoje. Petrópolis: Vozes, 1990. 

HOBSBAWM. Eric. Era dos extremos – O breve século XX: 1914-1991. 2ª ed. São 

Paulo: CompAnhia das Letras, 1995.  

HYPÒLITO, Alvaro. Trabalho docente, classe social e relações de gêneros. 

Campinas: Papirus, 1997. 

IAROZINSKI, Maristela. A contribuição da teoria da ação comunicativa de 

Jürgen Habermas para a educação tecnológica. Curitiba (Dissertação de 

Mestrado). 

ILLICH, Ivan. Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes, 1971. 

INFANTE, Isabel (org) Analfabetismo funcional. Rio de Janeiro: IEC, 1999. 

INSTITUTO DE FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO. Curitiba: Nova fase, 2000. 

INSTITUTO PAULO FREIRE. Projeto de educação continuada. São Paulo: IPF, 

1998b. 

JANNUZZI, Gilberto. Confronto Pedagógico: Paulo Freire e Mobral. São Paulo: 

Cortez e Moraes, 1979. 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30405.pdf


259 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

KRAWCZYK, Nora & CAMPOS, Maria & HADDAD, Sérgio. O cenário educacional 

latino americano no liminar do século XXI: reformas em debate. São Paulo: 

Autores Associados, 2000. 

KUSCH, Rodolfo. América profunda. Buenos Aires: Editorial Bonum, 1975. 

LIBANEO, José C. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998. 

LIBÂNIO, João B. Formação da consciência crítica. Petrópolis: Vozes, 1980. 

LUCKESI, Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

MACHADO, Maria. A trajetória da EJA na década de 90. Políticas públicas sendo 

substituídas  por solidariedade. (HTTP: WWW.educacaoonline.pro.br. 

MACIEL, Lizete & SHIGNOV NETO. Alexandre (ORG) Formação de professores: 

passado, presente e futuro. São Paulo: Cortez, 2004. 

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. 

São  Paulo: Cultrix, 2002. 

MADEIRA, Felícia & MELLO, Guiomar. Educação na América Latina – os modelos 

teóricos e a realidade social. São Paulo: Cortez, 2004.  

MAIDA, Marco A. O grito do Outro: condições de emergência da Alteridade na 

teoria de Enrique Dussel. Releituras dos escritos pré-levinas. Dissertação 

mestrado – USP, 2012. 

MANCE, Euclides. Mil títulos – Filosofia da libertação e filosofia latino-

americana. Curitiba, SIEFIL, 1995.  

_________Uma introdução conceitual às filosofias de libertação. In REVISTA 

LIBERTAÇAO -´LIBERACIÓN ( Instituto de Filosofia da Libertação), ano I, N 1, 2000  

MANNHEIN, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

MARQUES, Mario O. A formação do profissional da educação. Ijuí: Unijuí: 2003. 

__________Pedagogia: a ciência do educador. Ijui: UNIJUI, 1980. 

http://www.educacaoonline.pro.br/


260 

MARX, K. Introdução à crítica da filosofia do Direito de Hegel. In: ____. A 

questão judaica. 5 ed.,  São Paulo: Centauro, 2000, p. 92-102.  

MARX, Karl. O 18 Brumário de Louis Bonaparte, 1987, p.15.  

MCLAREN, Peter. Utopias provisórias: a pedagogia crítica num cenário pós-

colonial. Petrópolis: Vozes, 1999. 

MINAYO, Maria Cecília S. O desafio do conhecimento-pesquisa qualitativa em 

saúde. São Paulo: HUCITEC, 1993. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro 3a. ed. - São 

Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001 

NASCIMENTO, José G. Filosofia da libertação: ponto de chegada e de partida da 

práxis libertadora na América Latina. Disponível em: 

http://blogdojosegoncalves.blogspot.com.br/ 2012. 

NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

_________. A formação do educador e do professor. São Carlos: UFSCAR, 2003. 

OLIVEIRA, Donato. O método da Filosofia da Libertação, segundo Enrique 

Dussel. (S.D) 

PAGNI, Pedro A. Filosofia da Educação no Brasil: uma particular experiência do 

pensar na educação? 

PALUDO, Conceição. Educação Popular: dialogando com redes latino-

americanas (2000 – 2003)‖.   Edição publicada, on line, pela Unesco. Brasília, 2005. 

Disponível em http://pt.scribd.com/doc/61324421/5/EDUCACAO-POPULAR-

%E2%80%93-DIALOGANDO-COM-REDES-LATINO-AMERICANAS-2000-2003 ; 

acesso em 20 out. 2012. 

PANSARELLI, Daniel. Filosofia e práxis na América Latina: contribuições à 

filosofia contemporânea a partir de E. Dussel. Tese doutorado – USP, 2010.  

PELANDRÉ, Nilceia, L. Ensinar e aprender com Paulo Freire: 40 horas 40 anos 

depois. São Paulo: Cortez, 2002. 

PEREIRA, J. Formação de Professores: pesquisa, representações e poder. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000) 

http://blogdojosegoncalves.blogspot.com.br/
http://pt.scribd.com/doc/61324421/5/EDUCACAO-POPULAR-–-DIALOGANDO-COM-REDES-LATINO-AMERICANAS-2000-2003
http://pt.scribd.com/doc/61324421/5/EDUCACAO-POPULAR-–-DIALOGANDO-COM-REDES-LATINO-AMERICANAS-2000-2003


261 

PEREIRA, Otaviano. O que é teoria. São Paulo: Brasiliense, 1984 

PICONEZ, Stela C. Educação escolar de jovens e adultos. Campinas: Papirus, 

2002. 

PILETTI &PILETTE. História da educação. São Paulo: Ed. Ática, 1991. 

PINTO, Álvaro V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez, 2000. 

POLL, José. R. Freire, Habermas e o horizonte da emancipação. Jundiaí: Editora 

In House, 2013. 

POLÔNIO, Diogo M de Matos. Epistemologia das Ciências da Educação - a 

emergência de uma Ciência da Educação e o papel fundamental da Filosofia da 

Educação”. Disponível em:  http://www.ipv.pt/millenium/pce6_dmp.htm;  acesso 

em: 20 out. 2012. 

REGINA, Jesus E. M. Filosofia latino-americana e filosofia da libertação – A 

proposta de Enrique Dussel em relação às posições de Augusto Salazar Bondy e 

Leopoldo Zea. Campo Grande: CEFIL, 1992. 

__________Filosofia latino-americana e filosofia da libertação. Campo Grande: 

Mercado das letras, 2001 

__________A emergência de uma Ciência da Educação e o papel fundamental 

da Filosofia da Educação. Disponível em 

http://www.ipv.pt/millenium/pce6_dmp.htm Sd. 

RIBEIRO, Vera M. Educação de Jovens e Adultos: novas leituras. Ampinas: 

Mercado das Letras, 2001. 

ROIG, Arturo A. Bases metodológicas para El tratamiento de lãs ideologias. In: VÁRIOS. 

Hacia uma Filosofía de La Liberacion Latinoamericana (Enfoques Latinoamericanos 2). 

Buenos Aires: Bonum, 1973, apud MANCE, op. cit.  Disponível em: 

www.milenio.com.br/mance/umaint.htm.  Acesso em 12 out. 2012.  

ROMÃO, José E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Corteza, 

2001. 

________Dialética da diferença: o projeto da escola cidadã frente ao projeto 

pedagógico neoliberal. São Paulo: Cortez & IPF, 2002.  

http://www.ipv.pt/millenium/pce6_dmp.htm
http://www.ipv.pt/millenium/pce6_dmp.htm
http://www.milenio.com.br/mance/umaint.htm


262 

________ Razónes oprimidas. Cadernos de educação: reflexões e debates. São 

Bernardo do Campo: UMESP, 2007. 

SALAZAR BONDY, Augusto. Existe una filosofia de nuestra America? México, 

DF, Ed. Siglo Veintiuno, 1988.  

SANTOS, Boaventura S. Pelas Mãos de Alice. São Paulo: Cortez, 1989. 

SAUL, Ana M. Paulo Freire e a formação de educadores. São Paulo: Ed. 

Articulação Universidade – escola, 2000. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São 

Paulo: Cortez, 1980 

SCANTIMBURGO, João. O destino da América Latina. 1966. 

SEVERINO, Antonio. A contribuição da Filosofia para a educação. Em aberto. 

Brasília. MEC/INEP. 9(45): 19-25. Jan-jun, 2006. 

__________, A filosofia contemporânea no Brasil. Petrópolis:Vozes, 1999. 

__________,Dilemas e tarefas das ciências humanas frente ao pluralismo 

epistemológico contemporâneo. Interações. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, jan-jun, 1996. 

__________,Educação, ideologia e contra-ideologia. São Paulo:EPU, 1986. 

__________,Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho d´água, 2007.                                           

 __________Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992. 

___________Filosofia da Educação. São Paulo: FTD, 1994. 

___________Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2005. ‗ 

SOUZA, João. A atualidade de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & IPF, 2002. 

TEODORO, António & JEZINE, Edineide. Movimentos sociais e educação de adultos 

na Íbero- América – lutas e desafios. Brasília: Liberlivros, 2011.  

SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre, 1999. 

SANTOS, Boaventura de S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de 

Janeiro, Graal, 1989 



263 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um Humanismo. (Texto do manifesto e 

respostas às questões dirigidas ao Sartre). 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

SAUL, Ana M. Paulo Freire e a formação de educadores. Sçao Paulo: Ed. 

Articulação universidade – escola, 2000. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum À consciência filosófica. Cortez, 

1984.  

SCHIMIT, Mario. Nova história crítica. 2005, p. 267. 

SIDEKUN, A. (org) Ética do discurso e filosofia da libertação: modelos 

complementares. São Leopoldo: UNISINOS, 1994. 

SOARES, Leôncio José Gomes. A educação de jovens e adultos: momentos históricos e 

desafios atuais. Revista Presença Pedagógica, v.2, nº11, Dimensão, set/out 1996 

SANTOS apud BERGER, 1976, p.14) 

SOUZA, João F. Atualidade de Paulo Freire. São Paulo: Cortez &IPF, 2002. 

STRECK, Danilo (org) Paulo Freire: ética, utopia e educação. Petrópolis: Vozes, 

2000. 

SUCUPIRA FILHO, Eduardo. Introdução ao pensamento dialético.São Paulo: 

Alfa-Ômega, 1991. 

TEIXEIRA, Anísio. Pequena introdução à filosofia da educação. São Paulo: 

Nacional, 1975. 

TORRES, Carlos A. A voz do biógrafo latino-americano – uma biografia intelectual  

(Paulo Freire) disponível em WWW.suigeneris.pro.br. Acesso em 08.09.2004. 

TRINDADE, Vanderlei. O debate entre Salazar Bondy e Leopoldo Zea. 1998. 

Captado em material mais recente\Filosofia na América Latina o ―debate‖ entre 

Leopoldo Zea e Salazar Bondy. Em 07/11/2012. 

VASQUES, Adolfo. Filosofia da práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 

VIEIRA, A. Filosofia da libertação e marxismo. In: PIRES, C (org) Ética e 

cidadania: olhares da filosofia latino-americana. Porto Alegre: Dacasa: Palmarica, 

1999. 

http://www.suigeneris.pro.br/


264 

________, Ética da libertação, entre Marx e Dussel. (sd, SP). 

VITKOWSKI, José Rogério. EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO: CONHECIMENTO 

PARA UMA VIDA DECENTE. In Revista Analecta. Guarapuava, Paraná v. 5 no 1 p. 

9-22 jan/jun. 2004. Disponível em: 

http://www2.ufpa.br/ensinofts/artigo3/epistemologia.pdf; acesso em 20 de outubro de 

2012. 

XAVIER, Maria E. RIBEIRO, Maria, NORONHA, Maria. História da Educação: a 

escola no Brasil. São Paulo:FTD, 1994. 

ZEA, Leopoldo. Discurso desde La marginalización y La barbárie. Barcelona: 

Anthropos, 1988. 

___________La filosofia americana como filosofia sin más. México: Siglo XXI 

Editores, 1975. 

ZIERER, Otto. História da América. Petrópolis: Editora vozes Limitada, 1964. 

__________ La filosofia americana como filosofia sin más. México: Siglo XXI, 

1975. 

ZIMMERMANN, Roque. América Latina – o não ser, uma abordagem filosófica a 

partir de Enrique Dussel (1962-1976). Petrópolis: Vozes, 1987.  

 

  

  

http://www2.ufpa.br/ensinofts/artigo3/epistemologia.pdf

