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 Desde os tempos mais remotos a história humana se caracteriza por uma 

incessante busca de explicações para a própria existência e para a realidade ao seu 

entorno. Para validar suas teorias e afirmações, os seres humanos buscaram respaldo na 

mitologia, na religião, na razão iluminada, na realidade empírica. 

Na antiguidade clássica, Sócrates buscou superar a ignorância pela maiêutica. 

Acreditava que a verdade estava “in natura” em homens e mulheres e que seu parto se 

daria pela maiêutica, diálogo questionador que faria parturejar a verdade sobre as coisas 

e sobre a natureza humana. Platão, com sua alegoria da caverna, queria libertar os 

humanos dos grilhões das aparências, fazendo-os ultrapassar o muro entre as sombras 

projetadas e a realidade propriamente dita, embora considerasse isso muito difícil. 

Aristóteles propôs resolver o problema do saber através da “sophia”, que explicaria o 

que as coisas são e por que são. 

Na Idade Média o foco para libertar os seres humanos foi outro. A fonte da 

verdade era a revelação divina. Para a Igreja não era a ignorância que escravizava  

homens e mulheres, e sim os  seus vícios e pecados, derivados da dominação da vida 

instintiva sobre a vida do espírito. Importava controlar os instintos para ser livre; 

mesmo assim, a libertação só seria possível na sua plenitude com a morte física.  

 Frente ao dogmatismo religioso, que transformou a verdade numa questão de 

autoridade iluminada pela intervenção divina, o Renascimento chamou a 

responsabilidade da razão na busca da verdade. O iluminismo acreditava que a 

libertação humana dar-se-ia através da razão. Entretanto, cada práxis histórica se 

orientava com uma teoria, uma “razão”. O positivismo, por sua vez, reduziu toda a 

racionalidade à razão científica. Só seria verdadeiro o que poderia ser objeto das 

ciências positivas, empíricas. Assim, fortaleceu-se ainda mais a dicotomia – quase 

antagônica – entre sujeito e objeto; a razão científica, cujo desenvolvimento deveria 

levar à emancipação humana, ficou reduzida ao campo cognitivo-instrumental.  

 Para BOMBASSARO (1993, pp. 50/51) 

... ao pretender buscar os meios seguros para garantir a indubitabilidade do 

conhecimento, o Positivismo Lógico identificou a racionalidade com um 

conjunto de algoritmos, cuja função consistiria em dispensar o próprio 

investigador da tarefa e do compromisso de tomar decisões. Isso, de certa 

maneira, garantiria inclusive uma aproximação cada vez maior do grau de 
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infalibilidade necessário para o conhecimento verdadeiro. Entretanto, na esteira 

deste processo, qual seja, o de substituir as decisões dos investigadores por um 

conjunto de algoritmos, o que entra em jogo é a própria condição humana de 

pensar... Vai excluindo o juízo humano do jogo do conhecimento, pois o juízo 

humano é notadamente falível. Contudo, é certo que um dos grandes avanços 

na história do pensamento tem sido a descoberta de algoritmos.[...] Entretanto, 

ao alcançar tais regras, nos sentimos quase liberados do compromisso de 

continuar levando a sério a faculdade de pensar. 

     

 Com o surgimento da tecnologia, a modernidade assentou sua luta numa razão 

técnico-instrumental, de caráter meramente operativo. Instrumentalizou-se 

empiricamente a razão para produzir efeitos de controle da natureza, usando 

determinados meios para a obtenção de determinados fins. Com isto se abandonou a 

globalidade da razão nos planos prático-moral e estético-expressivo, submetendo os 

homens e as mulheres à uma razão puramente cognitivo-instrumental. Não obstante os 

grandes avanços tecnológicos e progressos das ciências, o positivismo-empiricista levou 

a modernidade a uma crise que perpassa todas as dimensões da vida humana, mas que 

em última instância é uma crise da razão. Como resultado da razão cognitivo-

instrumental aplicada às ciências, à cultura, à economia, à política e à própria história, 

surgiram combinações arbitrárias, disfarces mascaradores, fragmentações, falácias e 

argumentos superficiais, com ilusões que ainda hoje se fazem presentes no campo do 

saber, do poder, da cultura, da economia e da conjuntura social como um todo. 

 A modernidade deixou-nos como herança a contraposição entre o ser humano e 

o mundo, entre o sujeito e o objeto
3
. Para o paradigma da racionalidade do Ocidente, 

seguido desde o século XVII, o que existe são realidades isoladas, que funcionam como 

dados imediatos, testados e comprovados pela experiência através de procedimentos 

empírico-formais, diante dos quais o sujeito é chamado a se tornar um receptor passivo, 

com uma postura de neutralidade frente ao contexto sócio-histórico-cultural em que 

estas realidades são geradas.  

 Nas palavras de MARQUES (1990, p. 91),  

 

o interesse fundamental no plano da racionalidade instrumental é o interesse 

tecnológico da intervenção manipulatória de um sujeito sobre o mundo, 

mediação indispensável à administração e controle da vida humana, das formas 

e processos sociais, entre os quais o da educação. A história fica sujeita ao 

sentido a ela imposto pelo desenvolvimento das técnicas de manipulação, 

possibilitadas pelos avanços das ciências empírico-analíticas. A racionalidade 

reduz-se, neste esquema, aos dados e fatos, de forma que permanecem fora 

dela as grandes questões em que se jogam os destinos da humanidade.  
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Seguindo análise similar, Rouanet (1989), no capítulo intitulado “A verdade e a 

ilusão do pós-modernismo”, mostra que os mitos do progresso em flecha e da 

emancipação da humanidade pela ciência, a razão iluminista como forma de combater o 

obscurantismo medieval, tornaram-se eles mesmos agentes de dominação. O autor 

busca conceituar a modernidade a partir de Max Weber, que a define como fruto de uma 

racionalidade ocidental ocorrida a partir do final do século XVIII, influenciando a 

modernização da sociedade e da cultura. Para Max Weber a modernidade vincula-se ao 

capitalismo: força de trabalho livre, organização racional da produção na base do 

cálculo e da utilização técnica de conhecimentos científicos. Para Rouanet, a 

modernidade atomizou o ser humano; além de separá-lo dos outros, desmembrou-o em 

três papéis diferentes e muitas vezes contraditórios: o cidadão (enquanto pertencente à 

sociedade política), o burguês (enquanto agente econômico) e o particular (como 

indivíduo ou membro de uma família).  

As mesmas práticas invisíveis (ideologias) que vinculavam o saber ao poder, 

instrumentalizando a razão em função dos interesses do capitalismo, atravessaram todo 

o corpo social e continuam presentes nos dias atuais, embora com estratégias diferentes. 

A obsessão pela tecnologia manifesta  na admiração para com a máquina da revolução 

industrial está presente na mesma intensidade no atual deslumbramento pela 

informática. Maquinização e informatização acabam sendo tomadas como os 

verdadeiros sujeitos da história; o capitalismo e seus princípios ainda são os ditames das 

relações sociais, embora o cotidiano pós-moderno seja diferente do cotidiano moderno. 

 Segundo Rouanet, os homens e as mulheres contemporâneos(as) estão 

cansados(as) da modernidade, responsabilizando-a pelos males como as duas guerras 

mundiais, Hiroshima, a ameaça da aniquilação atômica, a ressurreição de velhos 

fanatismos religiosos e políticos, a degradação dos ecossistemas e outros. O desejo de 

romper com tudo isto é tão forte que chega levar à convicção de que tal ruptura já 

aconteceu, com o sentido de exorcizar o velho e todas as suas mazelas; porém; ainda  

sem articular o novo (cf. ROUANET, 1989). 

 Para superar a racionalidade cognitivo-instrumental predominante, um olhar 

hermenêutico sobre a construção do conhecimento, a ciência e as práticas educativas 

vem contribuir para transformações profundas, embora lentas, em outras áreas. Para 

tanto, é preciso partir de questões fundantes como a vocação ontológica de homens e 

mulheres, as humanizações e desumanizações enquanto processos histórico-sociais, a 

capacidade de reflexão e abstração do ser humano, a transcendentalização, os processos 

de conscientização, o mundo da vida, os horizontes de compreensão. Tudo isto para 

tornar explicável e compreensível o patrimônio cultural acumulado, a realidade, o 

mundo da vida de ontem e de hoje, a história enquanto processo e construção, a 

humanidade e sua humanização ou desumanização, visando recuperar dimensões do ser 

humano que foram abandonadas pelo pensamento moderno e que podem ser 

fundamentais para a emancipação de homens e mulheres. As explicações causais e os 

procedimentos empírico-formais não conseguiram dar conta da compreensão e solução 



de muitas das dimensões do ser humano e das suas criações e situações sócio-histórico-

culturais. 

 A mesma modernidade que dicotomizou, fragmentou, instrumentalizou e 

reduziu a razão humana, oportunizou a sua retotalização e ampliação. O 

desenvolvimento do racionalismo no século XVII trouxe efeitos para o campo da 

hermenêutica bíblica, exigindo maiores aprofundamentos gramaticais e históricos nos 

textos sagrados. Aos poucos esta análise estendeu-se para outras obras, transformando-

se em sinônimo de uma teoria secular da interpretação, ainda que inicialmente como um 

conjunto de regras gerais ligadas à exegese filológica, requerendo do intérprete um 

compromisso cada vez maior com o contexto histórico das diferentes épocas e 

circunstâncias. A perspectiva hermenêutica busca recompor a unidade dialética entre 

racionalidade e historicidade, em cuja dicotomia está a centralidade da condição do 

conhecimento moderno.  

 Continuamos insistindo que a questão do conhecimento deve ser assumida como 

uma atividade humana através da qual homens e mulheres vão se humanizando. Trata-

se de um processo de descoberta e afirmação de si mesmos(as), na medida em que 

procuram compreender e explicar sua própria natureza e humanização a partir do mundo 

que os(as) cerca, no qual e com o qual eles(as) próprios(as) vão se constituindo.  O 

conhecimento resulta num conjunto de enunciados, conceitos, teorias e idéias 

(formalizados ou não) sobre o próprio ser humano, o mundo da vida, a natureza, etc.. 

 Enquanto produção humana, o conhecimento e  a ciência sempre são decorrentes 

da vinculação de homens e mulheres entre si e com o mundo, num processo contínuo de 

compreensão e explicação da situação da humanidade no lugar e no tempo em que se 

encontram, buscando responder aos desafios, às necessidades e aos sonhos implicados 

no seu mundo da vida. Ou seja, os enunciados usados para explicar e/ou compreender o 

mundo vivido são sempre e necessariamente históricos, estando sujeitos a 

transformações provocadas por novas idéias e novas situações, ou por provas empíricas 

que os contestem. Ademais, a historicidade intrínseca ao conhecimento decorre 

também, e talvez primeiramente, da natureza histórica dos seus produtores: homens e 

mulheres concretos(as). Toda atividade humana vem sempre marcada pela 

historicidade, também o conhecimento, a ciência e a educação.  

 

-  Aprendendo a pensar dialeticamente a práxis educativa 

  Conceber as relações educativas enquanto espaços e tempos em que  homens e 

mulheres vamo-nos constituindo com uma racionalidade crítico-reflexiva implica 

desencadear reflexões dialógicas, onde cada um e cada uma possamos “dizer a sua 

palavra” e, pela reciprocidade de consciências pronunciantes, intersubjetivamente, 

irmos percebendo as forças e possibilidades, os limites e obstáculos, as correlações e 

interações presentes e possíveis no mundo social-humano. Hermeneuticamente vamos 

procurando penetrar as diferentes dimensões da vida social e humana, dentre elas a 

educação escolarizada, para lhes desvendar o sentido histórico e ressignificá-las na 



perspectiva de projetos, com os quais arriscamos ir abrindo novos horizontes. Os 

saberes e as práticas passam a ser explicadas e compreendidas dentro da multiplicidade 

de sentidos construídos historicamente pela dialética mundo-educação-seres humanos; o 

processo educativo começa a ser pensado e assumido dialeticamente, implicando tanto a 

dialogicidade e a intersubjetividade entre educadores(as) e educandos(as) como o 

diálogo maior com a sociedade e o mundo histórico em que o mesmo está inserido. 

Decorre daí que a interlocução das escolas e universidades com os sindicatos, 

cooperativas, associações, organizações populares e outros segmentos e/ou espaços 

públicos, não pode ser uma opção, mas é uma condição a fortiori para que o mundo da 

vida e sua práxis histórica possam constantemente serem dialetizados com o saber-fazer 

educativo, desenvolvendo  uma razão-emoção crítico-reflexiva capaz de possibilitar a 

todos(as) os(as) envolvidos(as) nas diferentes práticas educativas uma maior autonomia 

e liberdade através conhecimento de si mesmos(as) e do mundo circundante.  

As salas de aula, tanto da educação básica como dos cursos superiores, que 

pretendem capacitar educadores e educadoras que pensem, sintam e ajam critica, 

responsável, autônoma e democraticamente, devem tornar-se espaços em que os livros e 

a realidade cotidiana se confrontem, onde a leitura das teorias e a leitura do mundo 

desvelem antigos e novos sentidos e horizontes, uma vez que as práticas educativas 

estão perpassadas por um mundo vivo de interações, encontros de subjetividades e 

reificações que, muitas vezes ocultas, precisam ser decodificadas e desveladas para que 

homens e mulheres possamos nos descobrir através do desvelamento e da decodificação 

da história e do mundo da vida em que estamos nos fazendo gente, tanto pelo trabalho 

como pelas palavras, tanto pelos sentimentos e emoções como pelas idéias. 

Entretanto, há muitos momentos em que a história da humanidade está em 

movimento, em reconstrução, com a vida, a cultura, os valores e idéias instáveis, mas 

reais; enquanto isso, a escola se preocupa em permanecer imutável, mas morrendo aos 

poucos. O saber, então, se torna enciclopédico e massante, tanto para professores(as) 

como para alunos(as), ineficaz para a formação humana, sem aproveitamento nenhum 

para as pessoas após a conclusão do período escolar. Também é verdadeiro que muitas 

instâncias e estruturas sócio-econômicas estão impedindo e/ou excluindo homens e 

mulheres dos processos de humanização, como é o caso da sociedade brasileira que hoje 

conta com 80 milhões de pobres e 30 milhões de miseráveis.  

Mesmo vivendo numa sociedade que rouba a humanidade a muitos de seus 

filhos e filhas, ou impede a tantas crianças  saborear o “gostar de ser gente” (Freire), por 

mais cruel que seja a opressão e a exclusão, a violência e a exploração que levam 

homens e mulheres a, como “bichos, revirarem o lixo em busca de comida”, sempre 

sobrará uma centelha de humanidade, lá ou acolá, a partir da qual retomarmos a luta, 

pois mesmo em meio ao mau cheiro do lixão e a disputa de comida com os urubus, 

crianças ainda se mantêm crianças a ponto de ali mesmo brincarem de roda. Muitas 

vezes, trabalhando com professore(as) de escolas da periferia de Santa Maria, temos 

lançado o seguinte questionamento: "Nossas escolas são verdadeiramente espaços-

tempos e processos humanizadores, onde homens e mulheres, educandos(as) e 

educadores(as), construímos a possibilidade e a capacidade de resgatar a humanidade 



impedida, roubada, interrompida ou diminuída de quem quer que seja? Nossas práticas 

educativas, humanizam ou desumanizam?"; e na maioria das vezes os professores e 

professoras, ainda que com resistências, descobrem que nem educadores(as) nem 

educandos(as) estão conseguindo se humanizar na escola. Ou seja, em vez de reproduzir 

o movimento dialético de humanização de homens e mulheres, a escola repete, ainda 

que simbolicamente, a violência desumanizadora das estruturas e relações sócio-

econômicas do sistema capitalista da nossa sociedade. Entretanto, a razão de ser das 

práticas educativas consiste em assumir que “a educação reproduz, assim, em seu plano 

próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo histórico de 

produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma 

humana. A pedagogia é antropologia” (FIORI, in FREIRE, 1998, p. 13).  

Eis porque é fundamental tematizar e problematizar o mundo da vida, as 

diferentes culturas, as diferentes linguagens, os valores inculcados, os conhecimentos 

tratados na escola, como gerados historicamente na vida e no trabalho, e que precisam 

ser re-significados, re-lidos e, quiçá, re-feitos pela ligação com a práxis  social da vida 

cotidiana de educandos(as) e educadores(as). Mais que repetir palavras e teorias 

mecanicamente, apresentadas como respostas mágicas, importa criar um ambiente onde 

as perguntas, as problematizações, a curiosidade, o diálogo, o respeito e o carinho 

abram uma infinidade de horizontes para pensar/agir/sentir reflexiva e criticamente. 

Trata-se de um “desmontar” os conteúdos-conceituais e a realidade do mundo da vida 

para que todos(as) possamos ir nos conscientizando de que “o que aí está” tem uma 

origem histórica a partir de um conjunto de decisões, consensos ou imposições, que 

grupos de homens e mulheres, concretamente situados em um determinado tempo e 

lugar, sistematizaram e configuraram como princípios, valores, conteúdos conceituais, 

verdades, crenças, leis e gostos que acabam estruturando as relações entre as pessoas 

dos diferentes grupos sociais, através de uma herança sócio-histórico-cultural que é 

passada de uma geração para as gerações seguintes. Esta nova maneira de enfocar a 

práxis educativa vai gerando outras compreensões e significações, as quais abrem para 

educandos(as) e educadores(as) as possibilidades do novo, desafiando a todos(as) a  

sermos sujeitos do nosso tempo, do nosso lugar, da nossa vida, das relações que 

humanizam e/ou desumanizam o hoje e o amanhã, tanto na escola como do lado de fora 

dos seus muros. Na análise de SUCHODOLSKI, em seu "Tratado de Pedagogia" (1979, 

pp. 330/31):  

os progressos da ciência são tão rápidos que as qualificações escolares já estão 

superadas no momento em que o aluno deixa a escola. [...] Assim que é cada 

vez mais imperiosa a necessidade de completar essa instrução para evitar o 

risco de uma total desqualificação. Numa época como a nossa, de incessante 

desenvolvimento da civilização, uma bagagem estática de noções escolásticas 

já não é um capital de cujos rendimentos se possa viver para sempre. A 

autêntica qualificação profissional se conquista no curso da prática 

profissional, e o fator decisivo não é a ciência adquirida nos bancos escolares, 

mas a força de caráter e, sobretudo, a capacidade de cada um em ampliar e 

aprofundar seus próprios conhecimentos. 

 



Por estarem inseridas num processo mais amplo da sociedade e da história, as 

escolas são locais de múltiplos liames decorrentes das mediações de outros espaços 

instituídos socialmente, cuja interferência se faz presente na organização administrativa 

e didático-pedagógica da mesma, tanto em nível de currículo oficial como de currículo 

oculto. A maior interferência provém do poder político do Estado, cujas ideologias e 

interesses estão implícitas em diretrizes, parâmetros, normas e leis, como também no 

material didático colocado à disposição das práticas educativas. Por isto a pedagogia, ou 

melhor, os educadores e as educadoras com visão e um compromisso pedagógico 

libertador e humanizador, precisam estar atentos não apenas às diferentes teorias, 

didáticas e metodologias educacionais, mas também à diversidade de questões e 

dimensões da vida humana e da sociedade, possibilitando assim a educandos(as) e 

educadores(as) uma maior autonomia e responsabilidade na linguagem, no 

conhecimento, no trabalho, na participação e na interação com as pessoas e com o meio 

circunjacente. Uma vez mais, deixemo-nos provocar pelas palavras de ARROYO (2001, 

p. 249):  

como tentam ser humanos, os 80 milhões de brasileiros pobres, os 30 milhões 

de miseráveis? São seus filhos e filhas que nos procuram cada dia na escola. 

Como vamos trabalhar pedagogicamente seu desenvolvimento humano se 

pouco sabemos sobre sua pedagogia, sobre como tentam ser humanos? 

Possivelmente conhecendo mais sobre seus mecanismos de resistência à 

barbárie, à desumanização e à degradação humana poderíamos encontrar 

formas concretas de vincular a Educação Básica, no curto tempo de que esses 

grupos sociais dispõem para estarem na escola, para que esse tempo reforçasse 

esses mecanismos de resistência. Reforçando o que constroem de humanidade, 

de saber e cultura, a Escola Básica e nós educadores construiremos para a 

tarefa que Paulo Freire nos aponta como própria da ação educativa: recuperar a 

humanidade que lhes é roubada. Seria muito para um empreendimento 

educativo? Nos aproximaria da sempre velha e sempre nova tarefa da 

pedagogia: humanizar.  

 

Uma pedagogia que se pretenda amorosamente crítico-dialógica sempre parte da 

realidade e dos conhecimentos que os(as) educandos(as) vivem e trazem, pois os 

mesmos manifestam a sua condição de classe social. Somente assim, os outros 

conhecimentos, quando confrontados com aqueles trazidos pelos meninos e meninas 

que vêm para aprenderem a Ser Mais, poderão ganhar relevância e significação para a 

sua formação. Caso contrário não passarão de “cultura morta”, palavras ocas e vazias, 

que retoricamente serão vomitados por professoras e professores, sem um mínimo de 

articulação entre o saber popular e o saber científico, sem nenhuma mediação e 

interlocução com as experiências que homens e mulheres vivemos no mundo e na 

história. Teoria e prática, então, não mais serão dicotômicas, mas uma ajudará a pensar 

a outra, numa necessária, permanente e dialética relação processual em que uma 

possibilita a outra a encontrar a sua razão de ser: “prática-teoria, saber popular-

conhecimento científico, trabalho manual-trabalho intelectual, cultura-natureza, 

consciência-mundo, leitura da palavra-leitura do mundo são alguns dos 

indicotomizáveis que costumamos separar de maneira formal e mecânica” (FREIRE, 

1995,  p. 104).  



- Por uma Pedagogia Dialógico-reflexiva... 

Os seres humanos que se envolvem nas práticas educativas crítico-reflexivas, de 

qualquer nível, são reconhecidos e assumidos como o outro na sua totalidade. Há uma 

multiplicidade de questões, elementos e dimensões da sua vida, do seu corpo
4
, da sua 

história, da sua cultura, que vão sendo incorporadas nas relações didático-pedagógicas. 

De uma maneira ou outra, eles e elas já estão sendo gente, já aprenderam muitos saberes 

importantes em muitas dimensões da natureza humana; sabem, sentem, sofrem, vibram, 

imaginam, criam, falam, pensam, adivinham, sonham... porque vêm se fazendo gente 

pela “experiência feito”.
5
 Eis porque  

 

é impossível conhecer com desprezo à intuição, aos sentimentos, aos sonhos, 

aos desejos. É o meu corpo inteiro que, socialmente, conhece. Não posso, em 

nome da exatidão e do rigor, negar meu corpo, minhas emoções, meus 

sentimentos. Si bem que conhecer não é adivinhar, mas conhecer passa 

também por adivinhar. O que não tenho o direito a fazer, se sou rigoroso, sério, 

é ficar satisfeito com minha intuição. Devo submeter o objeto dela ao crivo 

rigoroso que merece, mas jamais desprezá-lo (Ibidem, p. 109).  

 

Ação-reflexão-ação são momentos determinantes na produção e aquisição de 

conhecimentos.  Aprender a tomar distância daquilo que pensamos demasiadamente 

seguro em nossas verdades, em nossas convicções, crenças, experiências e mundo da 

vida, ajudará a desvelar a raison d‟être do objeto em questão, fazendo perceber a 

pluralidade de relações que o constituem e significam, indo além da mera descrição 

empírica ou conceitual.  

Alcançar a compreensão profunda dos conteúdos, da realidade e das pessoas, 

resulta numa tomada de consciência que se manifesta em palavras e atitudes frente ao 

conhecimento, ao mundo e às pessoas; implica procurar curiosa e rigorosamente onde 

os mesmos se geraram ou no qual pretendem interferir. Educadores(as) e educandos(as), 

começam a re-dizer e re-criar o dito e o feito, tornando-se sujeitos do seu ato 

cognoscente e da sua história. Descobrem-se sendo homens e mulheres num mundo que 

é feito e significado pelo trabalho, pela linguagem, pelas emoções, pelos sentimentos, 

pelas convicções, pelas decisões e ações de seres humanos, para que historicamente 

                                                        
4Paulo Freire, em "Educação na cidade", define com beleza e profundidade a corporeidade: “...o corpo é 

o que eu faço, ou talvez melhor, o que eu faço com o meu corpo. O que acho fantástico nisso tudo é que 

meu corpo consciente está sendo porque faço coisas, porque atuo, porque penso. A importância do corpo 

é indiscutível; o corpo move-se, age, rememoriza a luta de sua libertação, o corpo afinal deseja, aponta, 

anuncia, protesta, se curva, se ergue, desenha e refaz o mundo. Nenhum de nós, nem tu, estamos aqui 

dizendo que a transformação se faz através de um corpo individual. Não, porque o corpo também se 

constrói socialmente. (...) E te confesso: não acredito em revolução que negue o amor, que coloque a 

questão do amor entre parênteses. Nisso sou guevariano, Che-guevariano. O amor e a revolução estão 
casados. Há muito sensualismo que o corpo guarda e explicita, ligado até mesmo à capacidade 

cognoscente. Acho um absurdo afastar o ato rigoroso de saber o mundo da capacidade apaixonada de 

saber. Eu me apaixono não só pelo mundo mas pelo próprio processo curioso de conhecer o mundo” 

(FREIRE, 1995, p. 92). 

 
5 Também Humberto Maturana sintetiza com clareza a totalidade dialética do humano: “o humano se 

constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. O racional se constitui nas coerências 

operacionais dos sistemas argumentativos que construímos na linguagem, para defender e justificar 

nossas ações” (MATURANA, 2001,  p. 18) 



pudessem se humanizar, sobretudo pela coragem do questionamento crítico, do diálogo 

problematizador. 

Na prática educativa crítico-reflexiva o diálogo gera o questionamento e a 

pergunta, que são mais do que simples indagação. São manifestações do corpo 

consciente de um homem ou de uma mulher que está em busca da realização dos seus 

sonhos ou da resolução de suas preocupações. Os questionamentos e as perguntas vêm 

carregados de cultura, história, posição de classe, sentimentos, denúncias, esperanças, 

saberes. Aliás, muitos(as) pesquisadores(as) e estudiosos(as) costumam estar atentos(as) 

às diferentes problematizações que o povo costuma fazer na sua área de conhecimento. 

E não ficam apenas nisto: fazem um grande esforço para sistematizar e aprofundar as 

respostas que as "pessoas comuns" encontram; fazem suas pesquisas ouvindo, 

observando, questionando, provocando as “pessoas simples” sobre o tema em questão, e 

depois sistematizam as respostas, as confrontam com teorias e conceitos acadêmico-

científicos e fazem surgir um novo conceito, uma nova teoria. No fundo, quem 

construiu a resposta ao problema pesquisado foi o próprio povo, ou pelo menos o ponto 

de partida estava no “saber da experiência-feito” do povo. 

O estranho é que quando esses conceitos acadêmico-científicos são trazidos para 

as salas de aula, quase sempre são esvaziados do cheiro de gente, do sabor da vida e da 

história, passando a ser apresentados como fórmulas mágicas, e com uma grande 

dificuldade de relacioná-los ao conhecimento e à vida do povo trabalhador; o resultado, 

então, é o desinteresse dos(as) educandos(as) provenientes das camadas menos 

favorecidas. Numa perspectiva crítico-reflexiva é preciso reconhecer que o povo 

trabalhador já conhece, já tem um saber; e partir desta bagagem cultural para que suas 

crianças, seus jovens e eles(as) próprios(as) possam conhecer mais e melhor, inclusive 

para problematizar e refletir com ele sobre o conhecimento que se fixa na aparência e 

sensibilidade dos fatos, buscando alcançar sua razão de ser. Segundo FREIRE, no seu 

diálogo problematizador com Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães, 

 

para que se faça isso ao nível do conhecimento da realidade, ao nível da 

participação, não há outro caminho senão o de partir precisamente do lugar em 

que a classe trabalhadora se acha. Partir do ponto de vista da sua percepção do 

mundo da sua história, do seu próprio papel na história, partir do que sabe para 

poder saber melhor, e não partir do que sabemos ou pensamos que sabemos. Se 

o ponto de partida está em nós, os chamados intelectuais, não há nenhum outro 

caminho senão o autoritarismo. Mas, se reconheço que o ponto de partida está 

na classe trabalhadora, no seu nível de conhecimento, o puro reconhecer desse 

ponto de partida necessariamente já é pôr à disposição da classe trabalhadora o 

método de conhecimento. (FREIRE, in GADOTTI et alii, 1995, p. 69). 

 

Assim, o desafio primeiro é tomar como foco de problematização, reflexão e 

análise o distanciamento entre o mundo da escola que os(as) professores(as) organizam 

e fazem acontecer e o mundo da classe trabalhadora, de onde provém a maioria dos(as) 

seus(suas) alunos(as). Este desconhecimento e descompasso entre os dois mundos da 

vida vai sendo retomado e reconstruído conscientemente através da fusão dialógica que 

é viável por vários caminhos. Além de se assumirem como professoras e professores 



também nas associações, cooperativas, sindicatos, movimentos e organizações 

populares e partidos políticos, elas e eles vão aprendendo a assentar a sua palavra, o seu 

discurso, os seus conhecimentos, também na escuta da palavra dos(as) educandos(as), 

na sua semântica, na sua sintaxe. Caso contrário, ainda que em nome de uma educação 

crítico-transformadora, os(as) educadores(as) podemos transformar os(as)  

educandos(as) em objetos do nosso modo de pensar e falar, impondo-lhes a nossa visão 

da realidade, do mundo, da vida, da educação. Neste sentido, ainda nas reflexões 

construídas dialogicamente junto aos colegas educadores, as palavras de Freire alertam: 

 

...o perigo é o de que esse professor se satisfaça com os resultados obtidos na 

transmissão de seu próprio discurso e se encante com os discursos dos alunos, 

agora semelhantes ao seu, esquecendo-se de analisar as relações entre suas 

teorias e sua prática docente. É o caso de quem procura fazer cabeças, 

desconsiderando, por exemplo, que a consciência crítica, junto com uma 

dimensão de classe supõe uma dimensão individual, o que faz com que a 

consciência se manifeste de forma heterogênea. Os momentos da consciência 

são vividos também individualmente e remetem à história do indivíduo, da sua 

idade, sexo, crença, etnia, ou seja, elementos que não são apenas de classe. [...] 

A questão não é transferir ao educando um discurso sobre algo cujo método de 

conhecer esse algo está na posse do educador, ou em sequer nele, mas num 

livro que ele leu. O problema não é transferir o discurso sobre, mas sim 

compreender o mecanismo de funcionamento da sociedade capitalista e fazer a 

crítica disso, e não só do subsistema. O problema é mostrar essa relação 

dialética entre o subsistema educacional, em qualquer sociedade, e o sistema 

global, que gera esse subsistema. Para mostrar que ele não é apenas a 

reprodução da ideologia dominante, mas que também possibilita, ou melhor, 

que dentro dele é possível uma contraposição (Ibidem,  77/78). 

 

  Dialogando e aprendendo com eles(as), poderemos também ajudá-los(as) a 

conhecer melhor, a ultrapassar o nível do senso comum, pois só poderemos 

problematizar suas visões e concepções da realidade se primeiro as aceitarmos e 

valorizarmos tanto quanto damos importância aos saberes e conhecimentos acadêmico-

científicos. É a tarefa do “desvelamento do real”, que requer sempre diálogo, escuta, 

problematização, sensibilidade, participação, respeito, autonomia, oportunidade para 

todos(as) dizerem seu sentir/pensar/agir sem a presença de qualquer forma de coerção. 

A democracia, a autonomia e a participação jamais podem ser impostas, mas precisam 

ser construídas através de um desenvolvimento pedagógico e político co-responsável, 

dialógico e participativo. Para democratizar a escola e a sociedade não basta tomar o 

poder das mãos dos dominadores de elite, mas é mister re-inventar o poder, para que 

toas as pessoas se sintam sujeitos do processo sócio-histórico-cultural, vivenciando a 

cidadania em todos os momentos e instâncias, fazendo com que toda proposta de 

mudança passe inexoravelmente pela participação dialógico-reflexiva das bases, desde o 

momento do levantamento dos problemas até as orientações e práticas para solucioná-

los e/ou concretizar os sonhos que dialogicamente vão sendo gestados. 

 

 

 



-  Aprendendo a trabalhar com os novos conhecimentos 

No que diz respeito aos novos conhecimentos, eles precisam vir ao encontro da 

realidade do mundo da vida e dos saberes que todos(as) já trazem para o processo em 

sala de aula, numa relação dialógica de uma verdadeira comunidade de aprendizagem 

crítico-reflexiva, não apenas descrevendo-os conceitualmente, mas desvelando-os sócio-

histórico-culturalmente
6
. Para isto, é mister que o(a) professor(a) sempre parta da 

realidade e dos saberes dos(as) alunos(as), e não esquecer que   

 

...ninguém passa de um lado da rua para o outro sem atravessá-la! Ninguém 

atinge o outro lado partindo desse mesmo lado. Não se pode chegar lá partindo 

de lá, mas de cá. O nível atual de meu conhecimento é o outro lado para os 

meus alunos. Meu conhecimento é uma realidade minha, não deles. Então, 

tenho de começar a partir da realidade deles para trazê-los para dentro de 

minha realidade (FREIRE, in FREIRE & MACEDO, 1994, p. 127)7.  

 

    Também é importante problematizar os saberes que são oriundos da experiência 

vivida, decodificando-os para juntos descobrir-se o que eles podem ter de ideológico e 

manipulador; trata-se de buscar a razão de ser dos fatos, das crenças e das verdades 

populares. Como produções humanas, os saberes e conhecimentos são construções 

histórico-sociais, profundamente enraizadas nas relações de poder e nos diferentes 

interesses de grupos e tempos específicos; os seres humanos não estão diante de um 

mundo social, mas dentro dele, e toda e qualquer significação humana é sempre 

condicionada social e historicamente. Neste sentido, há uma diferença entre o(a) 

educador(a) e o(a) educando(a). Embora devam trabalhar juntos(as), dialogicamente, 

com autoridade e liberdade, cabe ao(a) educador(a) dar diretividade à práxis educativa 

para que não se caia na licenciosidade e/ou no espontaneísmo. O papel do(a) 

educador(a) é fundamental enquanto que, pelo diálogo e pela problematização, vai 

conduzindo um processo de desvelamento da ciência e da realidade, sendo que para isto 

a professora e o professor precisam ter clareza sobre o ponto de partida e de chegada da 

reflexão e da análise. Partindo de uma visão sincrética das coisas, cabe-lhes conduzir o 

processo de tal forma que as falas dos(as) educandos(as) e as falas do(a) educador(a) -- 

que por vezes precisam ser expositivas sobre determinados conteúdos-conceituais -- 

                                                        
6 McLAREN também esclarece: “Os teóricos críticos procuram um tipo de conhecimento que ajude os 

estudantes a reconhecerem a função social de determinadas formas de conhecimento. O propósito da 

teoria educacional dialética é, então, oferecer aos estudantes um modelo que os permita examinar as 

fundações políticas, sociais e econômicas subjacentes à sociedade, em seu sentido mais amplo. Os 

teóricos críticos da educação vêem o conhecimento escolar como histórica e socialmente enraizado e 

ligado  ao interesse. O conhecimento adquirido na escola – ou em qualquer outro lugar – nunca é neutro 

ou objetivo, mas é ordenado e estruturado de maneiras particulares; suas ênfases e exclusões partilham 

uma lógica silenciosa. O conhecimento é uma construção social profundamente enraizada em um nexo de 
relações de poder" (MCLAREN, 1997, pp. 201/202). 

 
7 A título de ilustração, presenciamos uma cena na sala de professores de uma escola particular de 

educação básica. Certo professor estava envolto em resolver uma prova de sua disciplina, muito 

concentrado e sem dar atenção aos colegas. Ao concluir, consultou o relógio e justificou-se: “fiz a prova 

em 25 minutos, o que significa que os alunos poderão resolvê-la no dobro do tempo”. Ele, realmente, não 

conseguia enxergar o "lado de lá", o lado dos(as) alunos(as), muito menos ir até lá e fazer com eles(as) o 

percurso da travessia. 

 



conduzam a uma visão sintética, de cuja construção todos e todas participaram como 

sujeitos.
8
 Considerando a importância da capacitação e da necessária rigorosidade 

científica e metodológica, Freire enfatiza:  

  

faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a 

pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou 

continua tendo experiência da produção de certos saberes e que estes 

não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo 

contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos 

vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo (FREIRE, 1997, p. 29). 

 

  O que não pode ocorrer é a desvinculação entre as teorias e o mundo da vida, 

alienando-se nas idéias dos textos dos autores, tomando os(as) educandos(as) como 

receptores(as) passivos(as), sem nenhuma reflexão maior que leve educandos(as) e 

educadores(as) a pensarem e dizerem as suas palavras sobre o tema, sempre procurando 

encontrar luzes a partir e sobre o mundo presente, em função do ser-no-mundo de 

homens e mulheres concretos(as) que estão sendo a partir dos condicionamentos 

herdados das gerações antecessoras, mas que podem projetar um futuro diferente na 

aventura histórica de ousar tomar nas próprias mãos a sua história, a sua existência 

humana. Mais que trabalhar para o futuro e para a vida, nossas práticas educativas 

devem estar inseridas nos seus momentos-presentes, trazendo a vida dos(as) 

educandos(as) e educadores(as) para dentro das salas de aula, dialetizando-a com os 

conteúdos das áreas específicas, motivando a todos(as) para se engajarem num processo 

de reflexão-ação-conhecimento-conscientização-transformação. 

Mais que repetir pacientemente, sem alcançar uma real compreensão do 

significado das teorias e conteúdos-conceituais, trata-se de desvelar, re-escrever e re-

                                                        
8 Dermeval Saviani, no livro Escola e Democracia, esclarece mais detalhadamente esta caminhada: 

“Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da desigualdade à igualdade. Portanto, só é possível 

considerar o processo educativo em seu conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a 
democracia como possibilidade no ponto de chegada. [...] E neste ponto vale lembrar que, se para os 

alunos a percepção  dessa possibilidade é sincrética, o professor deve compreendê-la em termos 

sintéticos. Isto porque o professor deve antever com uma certa clareza a diferença entre o ponto de partida 

e o ponto de chegada sem o que não será possível organizar e implementar os procedimentos necessários 

para se transformar a possibilidade em realidade” (SAVIANI, 1985, p. 81).  

Didaticamente, Saviani aponta cinco momentos (passos) metodológicos, que se dão de forma dialética, 

estando sempre presentes uns nos outros: Primeiro: A prática social (sincrética), que é comum a professor 

e alunos é o  ponto de  partida. (visão sincrética dos alunos e visão sintética do  professor); Segundo: 

Problematização. Detectar junto com os alunos que questões sociais precisam ser resolvidas e que 

conhecimentos  é necessário dominar;  Terceiro: Instrumentalização. Apropriação de instrumentos 

teóricos e práticos a serem utilizados como ferramentas culturais necessárias à luta social para se libertar 
da exploração e da dominação;  Quarto: Catarse. “...é chegado o momento da expressão elaborada da 

nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu.(...) Trata-se da efetiva incorporação 

dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social” (Ibid., p. 

75).  Quinto: Prática Social (Sintética). Os alunos alcançam o nível sintético,  manifestando uma 

compreensão  da prática social, com condições de nela intervir. “A  educação, portanto, não transforma 

de modo direto e imediato e sim de modo indireto e mediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática. 

(...) Trata-se da conceituação de educação como uma atividade mediadora no  seio da prática social 

global” (Ibid., p. 76/77). 

 



criar o texto, como sujeitos inteligentes, em função da realidade vivida, em função dos 

sonhos e projetos daqueles e daquelas com quem estamos interagindo político-

pedagogicamente.
9
 No livro dialogado com Paulo Freire, sobre a alfabetização enquanto 

processo de capacitação para ler o mundo e ler a palavra, Donaldo Macedo tenta 

mostrar que sempre se apreende mais facilmente quando a compreensão do novo toma 

como ponto de partida algo que já é conhecido do aprendiz: 

 

o conhecimento de um conhecimento anterior, obtido pelos educandos como 

resultado da análise da práxis em seu contexto  social, abre para eles a 

possibilidade de um novo conhecimento. O novo conhecimento revela a razão 

de ser que se encontra por detrás dos fatos, desmitologizando, assim, as falsas 

interpretações desses mesmos fatos. Desse modo, deixa de existir qualquer 

separação entre pensamento-linguagem e realidade objetiva (MACEDO, in 

FREIRE & MACEDO, 1994, p. 105).  

 

Isso demanda tempo para dialogar, tomar distância, problematizar, refletir e 

buscar cooperativamente a apreensão crítica das idéias dos(as) autores(as), para 

contrapô-las com as idéias dos(as) educandos(as) e educadores(as), sempre situando a 

todas dentro dos seus contextos para desvelar e apreender o movimento dinâmico e 

dialético entre a palavra e o mundo, buscando as raízes do conhecimento a partir das 

condições em que foi gerado. Antônio Faundez, no livro “Pedagogia da Pergunta”,  

dialogado com Paulo Freire, relata que ele e alguns de seus colegas intelectuais chilenos 

não estudavam para apreender fórmulas, teorias e/ou sistemas, numa separação entre as 

idéias, a vida do povo e a necessidade de transformação da realidade do Chile: 

 

eu diria que estudávamos filosofia para resolver problemas e não para aprender 

sistemas. [...] Era antes compreender como as idéias se concretizavam na 

mente e na ação de um povo culturalmente dependente, como é o povo chileno. 

[...] 

Sim, esses cadernos (que eram escritos a partir das conversas com homens e 

mulheres que viveram o período em questão) eram lidos e discutidos; e este 

não era um trabalho exclusivo do pessoal da filosofia; era obra de um grupo 

interdisciplinar constituído de professores de nossa geração, de professores de  

História, Literatura, Geografia, Ciências Políticas, Sociologia. Toda essa 

equipe lia, de sua perspectiva, essas notas extraordinárias que são os escritos de 

um operário. E cada um fazia uma leitura firmada no ponto de vista de sua 

especialidade. [...] Tudo isso nos levava a reuniões que eram fantásticas 

enquanto reuniões de aprendizagem e de ensino coletivo. Os diálogos coletivos 

com os estudantes – era impressionante, Paulo! Creio que ali, na realidade 

concreta, estudantes e professores aprendíamos como fazer Filosofia, 

aprendíamos História, Literatura e Sociologia. E cada uma dessas ciências 

diretamente vinculada à realidade que se vivia no país e não presa a realidades 

transcendentes, estrangeiras. [...] Uma experiência da qual, se iniciada, não 

                                                        
9 Pequenos detalhes podem ajudar a fazer a diferença entre uma prática educativa tradicional e alienante e 

uma proposta crítico-transformadora de educação. Recordamos aqui o trabalho da professora de 

português do nosso filho Bernardo. Trabalhando interpretação de texto, usou uma estória infantil, uma 

espécie de “conto de fadas”, pediu que lessem atenciosamente; depois fez três ou quatro perguntas que 

diziam respeito à compreensão do texto em si, mas fez uma última perguntinha: “Se você fosse re-

escrever essa estória, que outro final você lhe daria?”. 



mais se pode sair, porque se descobre o verdadeiro trabalho do intelectual. O 

trabalho em que a teoria, a prática e tudo o que se faz intelectualmente se faz 

com a finalidade de compreender a realidade e, se possível,  transformá-la – 

esse é um trabalho que não se perde num jogo de idéias (In FREIRE & 

FAUNDEZ, 1998, pp. 15-18). 

 

Esta leitura crítica da realidade só pode ser apreendida juntamente com uma 

sensibilidade do real, que é própria da massa popular. Então, vale continuar insistindo, a 

capacitação crítica dos professores e das professoras requer a comunhão com o povo 

trabalhador; uma racionalidade oriunda apenas dos livros corre o risco de ser 

desencarnada. Mas não se pode usar a realidade apenas para rechear a teoria, antes é 

preciso sempre partir da vida cotidiana, nossa e do povo, refletir sobre ela, indagá-la, 

problematizá-la, para encontrar e criar idéias que ajudem a compreendê-la; idéias 

constituídas com a realidade, e não distantes da vida. Novamente nas palavras de 

Faundez,  

deve-se partir da realidade, utilizar o conceito como mediador para retornar à 

realidade; e, nesse ciclo realidade-conceito-realidade, o conceito pode e deve 

ser transformado se é incapaz de nos entregar a realidade tal qual ela se nos 

mostra em seu parecer e em seu ser, em sua fenomenalidade e em sua 

essencialidade (Ibidem, p. 63).  

 

Uma razão-emoção crítico-reflexiva faz com que a práxis educativa coloque sua 

preocupação fundamental na realidade e na vida de seres humanos concretos, onde os 

conteúdos e os conceitos acadêmico-científicos ganham importância como meios, nunca 

como fins em si mesmos. Prosseguindo o diálogo com Faundez, Freire aprofunda: 

 

...observo como a nossa formação acadêmica nos leva constantemente, com 

exceções, é claro, a um certo gosto da descrição ou da perfilhação dos 

conceitos e não da apreensão do concreto, e o fazemos às vezes com a 

habilidade de esgrimistas. Aí temos uma diferença enorme entre nós e as 

classes populares que, de modo geral, descrevem o concreto. Se perguntarmos 

a um favelado o que é uma favela, é quase certo que responda: na favela não 

temos água. A sua descrição é a do concreto, não a do conceito. A linguagem 

das classes populares é tão concreta quão concreta é a sua vida mesma. [...] Em 

certo momento do processo em que o conceito deve mediar a compreensão da 

realidade, nos distanciamos de tal maneira do concreto que o conceito se 

esvazia. É como se, em certo instante, favela fosse apenas o conceito, já não a 

dramática situação concreta que não consigo alcançar. Vivo, então, a ruptura 

entre a realidade e o conceito que devia mediar a sua compreensão. Assim, em 

lugar de entender a mediação do conceito na compreensão do concreto, 

ficamos no conceito, perdidos na sua pura descrição. Pior ainda, terminamos 

por imobilizar o conceito, fazendo-o estático (Ibidem, p. 64). 

 

Por sua vez, a realidade sócio-histórica também não é estática; é antes um 

“dando-se”. Por isso, ela pode ser mudada, transformada, uma vez que a sua 

complexidade e riqueza estão justamente no fato dela ao mesmo tempo mostrar-se cheia 

de limites e grávida de possibilidades. A busca da sua compreensão, o seu confronto 

com idéias e teorias, a sua problematização, a sua decodificação, vão se constituindo 



numa tomada de consciência capaz de gerar novos sonhos, novas idéias e novos 

projetos; mas com o sentido de “inéditos viáveis” porque partiram do concreto que aí 

está, podendo transformar-se em ações.  Para tanto, é necessário sempre criar e recriar 

as idéias, os conceitos, os sonhos, "traduzindo-os" para dentro da realidade concreta de 

quem com eles quer enriquecer sua práxis existencial, pelo desenvolvimento de um 

trabalho teórico-prático, ou vice-versa. Nem os conceitos, nem as idéias, nem as 

categorias devem ser fixas, mas em constante re-avaliação à luz dos resultados que vão 

gerando no sentir/pensar/agir dos indivíduos e dos grupos sociais, cuja realidade e vida 

também estão em constante movimento, em permanente vir-a-ser. Esta perspectiva se 

concretiza quando educadores(as), investigadores(as), cientistas e o povo que trabalha 

em outras áreas participam, conscientemente, da construção de um mesmo sonho, 

nascido da união entre a teoria e a prática, porque homens e mulheres puderam e podem 

constantemente dizer como sentem e compreendem o momento histórico em que se 

encontram. É por isto que Faundez, juntamente com Freire, nos propõe um novo sentido 

para o saber-fazer educativo: 

 

a concepção nova da educação, do poder, da sociedade, da luta pelo poder, 

inicia ou deve iniciar-se  antes de qualquer „tomada do poder‟. Digo que a nova 

educação está renovando-se permanentemente; a nova educação deve ser 

considerada educação como processo, como processo de transformação de si 

mesma. Como processo que deve transformar-se permanentemente. Não deve 

aferrar-se a idéias e a modelos preconcebidos, como dizíamos antes, A nova 

educação não deve temer o processo, porque a vida é um processo, como a 

luta, o poder ou a educação. Não deve temer a mudança, pelo contrário, a 

mudança deve ser o motor de toda transformação. É preciso não só aceitar 

objetivamente a mudança, pois objetivamente ela se dá, mas também provocar 

a mudança. Penso que, na medida em que provocamos a mudança, exercemos 

nossa liberdade. A liberdade possui justamente essa possibilidade, essa nossa 

vontade de provocar a História, de dirigir a História com todos os limites que 

isso implica (In FREIRE & FAUNDEZ, 1998, p. 91). 

 

Para isto, intelectuais, professores e professoras vamos dispondo-nos a 

reinventar a educação para que ela  se torne uma resposta às necessidades do povo 

trabalhador. Não se trata apenas de apresentar, de fora para dentro, conteúdos novos e 

críticos para os(as) filhos(as) das classes populares, mas de refazer os conteúdos com a 

participação desta gente que luta por dias melhores. Isto, a sua vez, não dispensa a 

rigorosidade técnico-científica
10

, mas dá-lhe um novo significado e sentido, superando o 

conceito elitista e autoritário de conhecimento, ainda muito presente em nossas escolas. 

Não são os(as) "intelectuais" que devem dizer às maiorias quais as suas necessidades e 

quais são os conhecimentos  que melhor podem saná-las; são as classes populares, pelo 

diálogo problematizador entre si e com os(as) professores(as) e os "intelectuais", que 

vão apreendendo a  buscar as respostas para as suas necessidades. Importante trazer e 

refletir sobre as respostas que o povo tradicionalmente vem dando a essas necessidades, 

partindo do seu conhecimento empírico para resolver os problemas, para depois buscar 
                                                        
10 Para aprofundar, ver: GHIGGI, G. “A Cultura da Investigação Científica: dos Modelos Dogmáticos a 

Importância Política e Epistemológica da Proposta Dialógica de Paulo Freire”. In ANDREOLLA et. alii, 

2002, pp. 13-41. 



também ver as técnicas desenvolvidas por outros povos e outras culturas e, com elas ou 

a partir delas, também criar novas alternativas. Trata-se de ir construindo uma 

pedagogia que supere a dicotomia entre a sensibilidade para com a realidade e a busca 

da sua razão de ser, onde é fundamental que os intelectuais, sejam pesquisadores(as) ou 

professores(as), respeitem e se apropriem do saber da experiência-feito das massas, bem 

como das suas expressões culturais de resistência; assim o povo, pouco a pouco, 

também vai se apropriando do saber científico, transformando-o num saber de ação e 

transformação para a sua vida. MCLAREN (1997, p. 223) defende que  os 

conhecimentos escolares devem ser relevantes, críticos e transformadores: 

 

o conhecimento é relevante somente quando começa com as experiências que 

os estudantes trazem consigo da cultura ao seu redor; é crítico somente quando 

essas são mostradas como sendo, algumas vezes, problemáticas (ex.: racistas, 

sexistas); e é transformador somente quando os estudantes começam a usar o 

conhecimento para ajudar a conferir poder aos outros, incluindo os indivíduos 

da sua comunidade. O conhecimento liga-se, então, à reforma social. Uma 

compreensão da linguagem do self pode nos ajudar a negociar melhor com o 

mundo. Pode também ajudar a começar a criar a base de uma transformação 

social: a construção de um mundo melhor, a alteração das próprias fundações 

sobre as quais vivemos e trabalhamos. 

 

No encontro fecundo e dialético entre o senso comum e a rigorosidade 

científica
11

 há um enriquecimento mútuo, superando-se tanto o elitismo como o 

basismo, a dicotomia entre a teoria e a prática, desenvolvendo a construção democrática 

e dialógica de uma pedagogia em que o sentir e estar atento aos fatos seja componente 

fundamental na busca da razão de ser dos conteúdos-conceituais, das práticas 

educativas, buscando sempre entendê-las enquanto inseridas numa totalidade maior da 

vida, da história e da sociedade de homens e mulheres.  Para tanto, segundo Freire, 

todos(as), mas principalmente os(as) professores(as) e os(as) pesquisadores(as), 

precisam tornar-se 

 

capazes de ir aprendendo a juntar, na análise do processo em que se acham, a 

sua competência científica e técnica, forjada ao longo de sua experiência 

intelectual, à sensibilidade do concreto. Se eles forem capazes de fazer este 

casamento indissolúvel entre a compreensão mais rigorosa e a sensibilidade 

                                                        
11 Nossa concepção de "rigor científico" embasa-se em Paulo Freire: "Em primeiro lugar o rigor 

científico, o rigor acadêmico, não é uma categoria metafísica. Ele é uma categoria histórica, assim como 

o saber tem uma historicidade. A ciência que exige rigor, não é nenhum a priori da história. A ciência se 

constitui na história, como nós nos constituímos historicamente. A ciência é uma criação humana, 

histórica e social. Por isso mesmo é que todo conhecimento que surge e é produzido agora, por exemplo, 
ao nascer já traz o 'testamento' que ele faz ao outro conhecimento que cedo ou tarde virá a superá-lo. 

[...] A rigorosidade... forja-se na história e implica uma prática em cuja intimidade há sempre a 

possibilidade de superação de um procedimento ingênuo anterior, tido, porém, porque válido, como 

crítico. A natureza histórica da rigorosidade e da exatidão dos achados, sem os quais não há ciência, 

explica, por outro lado, a historicidade do conhecimento. [...] Não vejo como podemos associar a 

participação democrática dos estudantes na intimidade da universidade com perda de rigor, como 

também não aceito um outro tipo de relação quase nunca explícito – a relação entre autoritarismo e 

rigorosidade" (GADOTTI, FREIRE e GUIMARÃES, 1995, pp. 56-57). 

 



sem a qual a rigorosidade também falha, a sua prática irá se afirmar e crescer  

(In FREIRE & FAUNDEZ, 1998, p. 56). 

  

- Aprendendo a Pedagogia da Curiosidade, da Pergunta e do Diálogo Amoroso 

 

Esta nova perspectiva pedagógica, com rigorosidade e sensibilidade, assenta-se 

numa “pedagogia radical da pergunta”. A primeira aprendizagem, para uma prática 

educativa crítica e democrática, é aprender a perguntar, saber quais perguntas são 

fundamentais para sentir e apreender a realidade, e quais perguntas são fundamentais na 

rigorosidade da busca da razão de ser do conhecimento, seja ele popular ou científico. 

Somente quem se pergunta e permite que a curiosidade dos(as) outros(as) o(a) provoque 

e desafie pode ir apreendendo sempre, mesmo quando está ensinando. Apreender a 

escutar a pergunta dos(as) educandos(as) e com eles(as) buscar a resposta pode levar a 

professora ou o professor a rever as suas respostas já elaboradas, ou simplesmente 

retiradas dos livros, além de desenvolver nele(a) a capacidade de falar com os(as) 

educandos(as) e o povo, e não para os(as) mesmos(as) ou sobre os(as) mesmos(as); 

mais que um confronto, a pergunta coloca educandos(as) e educadores(as) lado a lado 

para juntos buscarem novas respostas, exercitando intersubjetivamente a curiosidade 

epistemológica  

Exercitar o perguntar e o deixar-se ser perguntado faz parte de práticas 

educativas que se pretendem dialógicas e democráticas, re-inventando as relações de 

poder para colaborar com a construção de uma sociedade também democrática
12

.  Não 

obstante, em nossas escolas normalmente se desenvolve uma pedagogia das respostas, 

onde os(as) educadores(as) já trazem as respostas prontas para quaisquer perguntas, ou 

até mesmo para perguntas que ainda não existem. Querer ensinar respostas sem 

perguntas é desconhecer a origem de todo conhecimento, que nasce da curiosidade e da 

necessidade de homens e mulheres diante da natureza, da vida, da história, da 

sociedade, do dia-a-dia. Por não aguçar a curiosidade, por não ensinar a perguntar, 

castramos a curiosidade dos(as) educandos(as) e, depois, criticamos o seu desinteresse 

em aprender. O interesse foi anulado porque a curiosidade foi abafada por práticas 

educativas autoritárias e conteudistas, com um movimento linear em que respostas vão 

sendo discursadas para alunos(as) que, quando muito, silenciosamente ousam perguntar 

a si mesmos(as) para que serve aprender todo aquele entulho de teorias e conceitos. 

 Mas, “O que é perguntar?... O que significa mesmo perguntar?”, pergunta 

curiosamente Paulo Freire. Ao que ele mesmo foi tentando responder, muitas vezes com 

                                                        

  McLAREN (1997, p. 199), analisando a vida nas escolas à luz de uma pedagogia crítica, esclarece: “Os 

teóricos críticos começam com a premissa de que homens e mulheres são essencialmente não livres e 
habitam um mundo repleto de contradições e assimetrias de poder e privilégio. O educador crítico adota 

teorias que são, antes de tudo, dialéticas, ou seja, teorias que reconhecem os problemas da sociedade 

como mais do que simplesmente eventos isolados de deficiências individuais na estrutura social. Ao 

contrário, esses problemas são parte do contexto interativo entre indivíduo e sociedade. O indivíduo, um 

ator social, cria e é criado pelo universo social do qual faz parte. Nem indivíduo nem sociedade são 

priorizados na análise; os dois são inextricavelmente interligados, de maneira que a referência a um 

deve, necessariamente, significar referência ao outro. A teoria dialética tenta provocar as histórias e 

relações de significados e aparências aceitáveis, traçando interações do contexto à parte, do sistema ao 

evento”. 



novas perguntas que fizessem a resposta ser construída juntamente com seus 

interlocutores:  

 

...talvez devesse ser este um dos pontos primeiros a ser discutido, num curso de 

formação com jovens que se preparam para ser professores: o que é perguntar. 

Insistamos, porém, em que o centro da questão não está em fazer com a 

pergunta “o que é perguntar?” um jogo intelectual, mas viver a pergunta, viver 

a indagação, viver a curiosidade, testemunhá-la ao estudante. O problema que, 

na verdade se coloca ao professor é o de, na prática, ir criando com os alunos o 

hábito, como virtude, de perguntar, de “espantar-se". [...] Eu insistiria em que a 

origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo 

de perguntar; eu me atreveria a dizer que a primeira linguagem foi uma 

pergunta, a primeira palavra foi a um só tempo pergunta e resposta, num ato 

simultâneo (In FREIRE & FAUNDEZ, 1998, p. 48). 

 

Toda pergunta expressa uma curiosidade, um “espantar-se” de alguém diante de 

algo. Daí que não existem perguntas bobas e/ou ingênuas, assim como também não 

existem respostas definitivas e/ou inquestionáveis. A cada resposta construída podem 

surgir novas indagações, novos questionamentos. Algumas vezes surge a necessidade de 

refazer a pergunta para torná-la mais clara, mais precisa, o que por vezes pode ser feito 

com perguntas (mediadoras) sobre a pergunta. Como expressão da curiosidade, a 

pergunta está na origem do conhecimento, que primeiramente se voltou para a vida 

cotidiana, para o corpo e os gestos dos próprios homens e mulheres, que iam se fazendo 

também a partir e através de perguntas e respostas sobre o mundo circundante e sobre a 

sua existência neste e com este mundo. Por isso mesmo, tanto as perguntas como as 

respostas devem sempre ter ligação com a vida, com o mundo, com as ações e as 

práticas vivenciadas pelos(as) interlocutores(as), para não virarem um jogo 

intelectualista; é de fundamental importância que o educando, “ao perguntar sobre um 

fato, tenha na resposta uma explicação do fato e não a descrição pura das palavras 

ligadas ao fato. É preciso que o educando vá descobrindo a relação dinâmica, forte, 

viva, entre palavra e ação, entre palavra-ação-reflexão” (FREIRE, in FREIRE & 

FAUNDEZ, 1998, p. 49).  

Assim como uma boa pergunta é fundamental para despertar a curiosidade e a 

rigorosidade de um(a) pesquisador(a) num trabalho de tese, o desafio que se coloca 

ao(à) professor(a) é o de aprender a perguntar de forma a instigar a curiosidade, a 

dúvida, a inquietação, o espantar-se, tanto nos(as) educandos(as) como em si 

mesmo(a)
13

. Centrar a aprendizagem no diálogo e na pergunta não é apenas uma 

questão metodológica ou epistemológica, mas sim antropológica, uma vez que o gênero 

humano começou a se diferenciar das demais espécies vivas pelo ato de perguntar, 

arriscando constituir-se como diferente pelo questionamento ao mundo dado, 

                                                        
13 Ira Shor, dialogando com Freire no livro “Medo e Ousadia. O Cotidiano do Professor” (FREIRE, 1996, 

p. 15, esclarece: “O rigor é um desejo de saber, uma busca de resposta, um método critico de aprender. 

Talvez o rigor seja, também, uma forma de comunicação que provoca o outro a participar, ou inclui o 

outro numa busca ativa. Quem sabe essa seja a razão pela qual tanta educação formal nas salas de aula 

não consiga motivar os estudantes. Os estudantes são excluídos da busca, a atividade do rigor. As 

respostas lhes são dadas para que as memorizem. O conhecimento lhes é dado como um cadáver de 

informação – um corpo morto de conhecimento – e não uma conexão viva com a realidade deles”. 



transformando-o em mundo humano, com perguntas e respostas transformadas em 

ações e criações conscientes. Optar por uma pedagogia da pergunta é assumir a prática 

educativa como inerente ao processo de existenciação humana, reconhecendo que “a 

existência humana é, porque se fez perguntando, à raiz da transformação do mundo. 

Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar" 

(FREIRE, in FREIRE & FAUNDEZ, 1998, p. 51). Homens e mulheres se humanizam 

pela linguagem, são seres na linguagem (Maturana). E quando uma pessoa deixa de 

assombrar-se, de espantar-se, ela começa a se burocratizar e passa a burocratizar a 

próprio ato de perguntar, abafando e embotando a curiosidade, sensibilidade, a 

criatividade, o gosto pelo risco da aventura histórica, o querer ser mais, pelo que 

homens e mulheres vão sendo porque questionam, significam e modificam o mundo no 

qual e com o qual vão se humanizando. As perguntas burocráticas são aquelas que já 

tem respostas anteriores à sua formulação, sem necessidade de um processo de busca e 

(re)construção, dialógico-problematizadora/reflexiva, de conhecimentos e técnicas que 

contribuam para uma vida melhor. São perguntas que mais conduzem à adaptação, sem 

criatividade, sem risco, sem assombramento, sem questionamento, sem reflexão, sem 

consciência, sem autonomia, enfim, sem conhecimento; ademais, desligadas do mundo 

da vida, não manifestam a serviço de quê e de quem estão sendo colocadas.  

Mostrando que as perguntas são elementos-chave em todo e qualquer processo 

de investigação e compreensão, visando a uma sala de aula enquanto comunidade de 

investigação, Splitter e Sharp distinguem vários tipos de perguntas, dentre as quais 

optamos trazer presente: - perguntas comuns, que são usadas no dia-a-dia para 

conseguir certas coisas e/ou informações imediatas. Normalmente são usadas em função 

de providências a serem tomadas; - perguntas investigativas, quando ao perguntar não 

se sabe se a pessoa questionada sabe a resposta, a qual, quando dada, não significa 

fechamento, mas o início de uma investigação mais aprofundada. Nem o(a) 

questionador(a) nem o(a) questionado(a) precisam saber a resposta, mas desta pergunta 

pode decorrer um processo de análise mais exaustiva para buscar a compreensão 

necessária; - pergunta retórica, é aquela em que quem faz a pergunta sabe a resposta e 

quer testar o quanto os(as) outros(as) sabem. Mais usada pelos(as) professores(as), 

levando a aula a centrar-se no(a) professor(a) e impedindo o pensamento independente 

dos(as) alunos(as), também não fomenta a curiosidade, a crítica, a investigação; - 

questionamento socrático, que é um conjunto de perguntas que ajudam a esclarecer a 

estrutura ou  a lógica que está por detrás das idéias enquanto julgamentos racionais. As 

perguntas mais comuns do questionamento socrático são perguntas de esclarecimento, 

"perguntas que questionam suposições, perguntas que questionam razões e evidências, 

perguntas sobre pontos de vista ou perspectivas, perguntas que questionam implicações 

e conseqüências e perguntas sobre a pergunta" (cf. SPLITTER & SHARP, 1999, pp. 

69-82). Os autores falam também em perguntas abertas e perguntas fechadas, assim 

que 

...independente do assunto em questão, ou da idade dos envolvidos, o que 

realmente produz fechamento não é nem a pergunta, nem a resposta, nem ainda 

o estado epistemológico dos envolvidos, mas o ambiente em que as perguntas e 

respostas são consideradas. Se o ambiente encoraja a formulação de perguntas 

como uma atividade importante em si mesma, e se encoraja a formulação de 



perguntas como uma atividade importante em si mesma, e se encoraja os 

envolvidos a assumirem uma série de estratégias e atitudes para tratar as 

perguntas e respostas colocadas como oportunidade de investigação mais 

profunda, então – e somente então – podemos dizer que o questionamento é 

aberto. 

A comunidade de investigação da sala de aula constitui exatamente o tipo de 

ambiente que temos em mente. A atitude do professor de fomentar a 

investigação é um componente crucial aqui, não somente com respeito aos 

tipos de perguntas  feitas ou respostas dadas, mas no sentido de encorajar os 

alunos a ponderar os assuntos envolvidos e formular perguntas, a fim de que 

possam tomar responsabilidade primária pela própria investigação. Um 

ambiente em que a maioria das perguntas partem do professor, ou a ele se 

destinam, não é uma comunidade de investigação (Ibid., pp. 77/78). 

 

Muitas escolas tornaram-se uma espécie de supermercado, dentro de uma 

divisão social capitalista de trabalho, onde se repassa o que já vem empacotado, 

acondicionado, sendo absolutamente proibido “violar” os lacres ou as embalagens para 

não perder a “autenticidade científica”. A indústria das idéias e conceitos é considerada 

privilégio de uma minoria, que as modela segundo os interesses da classe social a que 

pertencem, restando à maioria repassá-las e/ou executá-las. Na verdade, professores(as) 

e alunos(as), integrados(as) coletivamente, deveríamos criar e re-criar conhecimentos, 

mais que consumi-los, tomados como objetos. Entretanto, os(as) estudantes(as), tanto da 

educação básica como dos cursos superiores em geral, sem excluir os destinados para 

capacitar os(as) futuros(as) professores(as), normalmente se acostumam a aprender 

passivamente, sem nenhum desafio para re-pensar e re-criar criticamente o que lhes é 

dito e exigido. Acostumam-se  de tal forma que reagem negativamente quando 

solicitados(as) a pensar, a falar, a posicionar-se, a analisar, a ler criticamente os textos e 

a realidade, buscando uma visão mais abrangente da prática educativa enquanto uma 

parte dentro do todo maior de uma sociedade. Quando exercerem sua profissão como 

professores ou professoras, aqueles e aquelas que se acostumaram com uma 

aprendizagem passiva muito provavelmente vão exigir alunos(as) passivos(as) para 

ensinar. No dizer de Freire, 

 

... o domínio escolar das palavras só quer que os alunos descrevam as coisas, 

não que as compreendam. Assim, quanto mais se distingue descrição de 

compreensão, mais se controla a consciência dos alunos.[...] Quanto mais essa 

dicotomia entre ler palavras e ler realidade se exerce na escola, mais nos 

convencemos de que nossa tarefa, na escola ou na faculdade, é apenas trabalhar 

com conceitos, apenas trabalhar com textos que falam sobre conceitos. [...] 

Então nos tornamos, cada vez mais, especialistas em ler palavras, sem nos 

preocupar em vincular a leitura com uma melhor compreensão do mundo (In 

FREIRE & SHOR, 1996,  p. 165). 

 

Uma educação de perguntas humaniza porque estimula a capacidade de 

assombrar-se, de criar, de escutar e reconhecer o(a) outro(a), de refletir criticamente, de 

tomar nas mãos a própria história,  buscando responder como sujeitos inteligentes aos 

problemas essenciais e existenciais. A pedagogia da pergunta desencadeia processos em 

que se avança no conhecimento, mesmo correndo o risco do equívoco, gerando práticas 



verdadeiramente produtoras de conhecimento e de existência humana. Então, sim, 

ocorre aprendizagem, e não apenas o relato de conclusões a que chegaram outras 

pessoas em alguma outra parte ou época, uma vez que, segundo Freire, 

 

...se observarmos o ciclo do conhecimento, podemos perceber dois momentos, 

e não mais do que dois, dois momentos que se relacionam dialeticamente. Um 

momento é a produção de um conhecimento novo e o segundo é aquele em que 

você conhece o conhecimento existente. O que acontece, geralmente, é que 

dicotomizamos esses dois momentos, isolamos um do outro. 

Conseqüentemente, reduzimos o ato de conhecer do conhecimento existente a 

uma mera transferência do   conhecimento existente. E o professor se torna 

exatamente o especialista em transferir conhecimento. Então, ele perde 

algumas das qualidades necessárias, indispensáveis, requeridas na produção do 

conhecimento, assim como no conhecer o conhecimento existente. Algumas 

dessas qualidades são, por exemplo, a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o 

questionamento exigente, a inquietação, a incerteza – todas estas virtudes são 

indispensáveis ao sujeito cognoscente! (Ibidem, p. 18). 

 

O diálogo reflexivo e amoroso põe em prática a pedagogia da pergunta, a qual leva à 

radicalidade das coisas, dos fatos, da vida e da existência de homens e mulheres, 

buscando a razão de ser, a essência do ser-no-mundo na concretude histórica. Mas 

também abre as portas para, a partir do desvelamento da realidade, sonhar novas 

aventuras e novas possibilidades; faz transcender as fronteiras espácio-temporais para 

vislumbrar um projeto de futuro com novos horizontes, novas maneiras de ser-no-

mundo; faz nascer a esperança e o compromisso com a mudança, desafiando a todos(as)  

a “dizer a sua palavra” e a construir a história de forma mais humanizadora. A 

sensibilidade, a curiosidade e a rigorosidade exigidas por quem assume a pedagogia da 

pergunta como busca da compreensão profunda do presente, sempre dialogicamente, 

desvela a história não como pré-determinada, mas como possibilidade, provocando o 

sonho, a esperança e o compromisso: “o sonho  é sonho porque, realisticamente 

ancorado no presente concreto, aponta o futuro, que só se constitui na e pela 

transformação do presente” (FREIRE, in FREIRE & FAUNDEZ, 1985, p. 71).  

Somente quem tem o pé conscientemente na realidade consegue dar um passo 

para fora da mesma; somente quem toma consciência do espaço-tempo presente pode 

vislumbrar um futuro diferente, aceitando o risco de ajudar a construir uma nova 

história à luz da utopia, do sonho possível, para superar os limites que o sistema vigente 

impõe. Trata-se de uma relação dialética entre o real concreto - que nos condiciona - e a 

utopia, o sonho, de um mundo com relações diferentes. Para poder sonhar em ir a algum 

lugar diferente é preciso primeiramente saber onde se está, o que só é possível em uma 

“comunidade dialógico-reflexiva”. 

A educação enquanto processo de constituição de uma razão-emoção crítico-

reflexiva não pode ser entendida como um mero lidar com conteúdos, conceitos, teorias 

e/ou palavras, quase que de forma mecânica. Antes, deve ser assumida como relação 

dos seres humanos entre si e com o mundo, pelas quais vão se constituindo em homens 

e mulheres, dialógica e intersubjetivamente, na medida que vão transformando o suporte 

do espaço natural em mundo e vida humana.  



Agir-sentir-pensar-agir é uma dialética constante e processual pela qual homens 

e mulheres vão se educando como homens e mulheres, mediados(as) por um mundo da 

vida que eles(as) vão construindo com suas ações e palavras; educar(-se) é um processo 

de auto/transformação intersubjetiva, cuja mediação fundamental é o diálogo reflexivo e 

amoroso. Através do seu agir e pensar expressam seus sentimentos, apreensões, 

decisões, angústias, necessidades, decisões, sonhos, projetos, esperanças: fazem história 

na medida em que se fazem historicamente.  Daí porque nada sobre a vida, os humanos, 

a sociedade, a cultura, a linguagem, a ciência, a técnica, a atividade humana, a política, 

pode ser desconsiderado por uma práxis educativa crítico-emancipadora, numa 

compreensão mais abrangente e rigorosa de aprendizagem, uma vez que, segundo Ann 

E. Berthoff escreve no prefácio do livro "Alfabetização. Leitura do mundo/leitura da 

palavra",  dialogado entre Paulo Freire e Donaldo Macedo, “os seres humanos primeiro 

mudaram o mundo, depois revelaram o mundo e a seguir escreveram as palavras. Esses 

são momentos da história. Os seres humanos não começaram por nomear A!F!N! 

Começaram por libertar a mão e apossar-se do mundo” (BERTHOFF, in FREIRE & 

MACEDO, 1990, p. XV)
14

.  

Novamente se reforça a necessidade mais que premente que professores e 

professoras temos de sempre apreendermos a escutar os(as) educandos(as), a dialogar 

com essas crianças, esses(as) jovens e/ou adultos para com eles(as) ler o seu mundo, 

partindo do saber da experiência-feito expresso na sua semântica, na sua sintaxe, na sua 

expressão corporal e em tantas outras formas de linguagem
15

, para a partir daí, sempre 

com eles(as), começarmos a ler as palavras, os conceitos, as significações que 

historicamente os seres humanos sistematizaram e foram deixando de geração para 

geração, pela mediação da linguagem. Na análise de GIROUX,  

 

o que está em questão aqui é a vinculação da pedagogia da voz do aluno (grifo 

nosso) a um projeto do possível, que permite que os alunos afirmem e exaltem 

a interação de diversas vozes e experiências, ainda que ao mesmo tempo 

reconheçam que essas vozes devem sempre ser examinadas quanto aos 

                                                        
14 Na página 32 do mesmo livro mostra como histórica e culturalmente o animal se tornou humano, na sua 

relação com o mundo, “escrevendo” a sua história: “Isso teve início no momento em que as mãos, 

liberadas, começaram a ser usadas de maneira diferente. À medida que essa transformação tinha lugar, 

a consciência do mundo „contatado‟ ia-se constituindo. Precisamente essa consciência do mundo, tocado 

e transformado, é que gera a consciência do eu. Durante muito tempo, esses seres, que estavam se 

fazendo, „escreveram‟ o mundo mais do que falaram o mundo. Tocavam diretamente o mundo e agiam 

diretamente sobre ele, antes de falarem a seu respeito. Algum tempo mais tarde, no entanto, esses seres 

começaram a falar a respeito do mundo transformando-se (grifo nosso). E começaram a falar a respeito 

da transformação. Depois de outro longo período de tempo, esses seres começaram a registrar 

graficamente a fala a respeito da transformação. A leitura do mundo precede mesmo a leitura da 

palavra”.    
 
15 Paulo Freire desafia: “Uma das lições que deviam aprender os educadores que se consideram 

progressistas deveria ser a compreensão crítica dos diversos níveis de resistência por parte das classes 

subalternas, isto é, os níveis de sua resistência dados os níveis de confronto entre elas e as classes 

dominantes. A compreensão dessas formas de resistência conduz a uma apreciação melhor de sua 

linguagem; e, na verdade, não se pode compreender sua resistência se não se captar a essência de sua 

linguagem. A linguagem torna explícitos os modos pelos quais as pessoas vêm resistindo. Em outras 

palavras, a linguagem permite vislumbrar a maneira como as pessoas sobrevivem” ( In FREIRE & 

MACEDO, 1990, p. 84). 



diversos interesses ontológicos, epistemológicos, éticos e políticos que 

representam (In FREIRE & MACEDO, 1990, p. 20).  

 

Assim, aos poucos a sala de aula vai se transformando no espaço-tempo em que 

a “pedagogia da pergunta” possibilita que as diferentes vozes digam seus problemas,  

necessidades, experiências, sonhos, esperanças, sentimentos e conhecimentos, para que, 

escutando e dialogando, professores(as) e alunos(as) possamos problematizar as 

múltiplas (por vezes contraditórias) maneiras de ver e pronunciar o mundo, seja a partir 

do conhecimento da experiência-feito, seja a partir do conhecimento acadêmico-

científico; estas diferentes vozes, que expressam diferentes mundividências, precisam 

ser examinadas considerando-se os interesses sociais e políticos que influenciaram as 

suas construções, contextualizando-as historicamente, uma vez que condicionam as 

pessoas a serem e viverem de uma determinada forma dentro dos diferentes grupos 

sociais. 

A linguagem é esta aptidão que somente homens e mulheres conseguimos 

desenvolver, nomeando o mundo para, também simbolicamente, mostrar o que já se 

conquistou, refletir sobre o que foi feito e imaginar novas mudanças, novas opções; é a 

capacidade e oportunidade que cada ser humano tem para se pronunciar no seu tempo 

presente, refletindo, buscando a razão de ser dos conhecimentos e das palavras com as 

quais as gerações antecessoras historicamente disseram o seu espaço-tempo e a si 

mesmas; é o meio pelo qual os seres humanos vão dando sentido à própria experiência.  

Pela linguagem a espécie humana vive na história, pela história, como história e fazendo 

história, porque não fica prisioneira às fronteiras do presente, podendo interpretar e 

compreender o passado, ressignificá-lo  na atualidade para projetar um novo futuro.  

Conceber a educação no sentido freireano, como leitura de mundo e da palavra, 

é ir construindo dialógica e criticamente as bases teóricas que dão condições para "uma 

análise mais completa de como se produz o conhecimento e de como se constroem as 

subjetividades no interior de relações de interação, nas quais professores e alunos 

procuram fazer-se presentes como autores ativos de seus próprios mundos” (GIROUX, 

in FREIRE & MACEDO, 1994, p. 17).  

Não se trata de negar a importância da aprendizagem da lecto-escrita e dos 

conhecimentos e técnicas historicamente construídos e acumulados pela humanidade, 

mas abordá-los de forma crítica, compreendendo-os nas suas relações com os fatores 

econômicos, sociais, políticos e culturais do momento e dos lugares em que foram 

gerados, e confrontá-los com a situação sócio-econômico-político-cultural das pessoas 

envolvidas no novo processo de aprendizagem; isto possibilita a sua re-invenção,  

construindo um novo sentido existencial pela relação dos conteúdos conceituais com a 

prática e a experiência do mundo dos(as) educandos(as) e dos(as) educadores(as). Não 

obstante, muitas vezes, quando nós professores(as) solicitamos aos(às) alunos(as) para 

que expliquem um certo conteúdo "com as suas palavras", ou expressem a sua 

interpretação de certos fatos ou circunstâncias, exigimos que usem a linguagem 

acadêmica padrão (com a sintaxe e semântica ensinada em sala de aula), cujo 

vocabulário vem carregado de valores, crenças e princípios que não se identificam com 

o mundo da vida, da cultura e o vocabulário da “sua língua” cotidiana; aliás, muitas 



vezes, nós professores(as) usamos um tipo de linguagem no ambiente escolar e outro 

bem diferente nos outros espaços e relações sociais. 

 

- Aprendendo a escutar e descobrir os(as) educandos(as) como gente 

Quando se fica atento ao movimento de humanização (ou desumanização), 

resistência, afirmação das crianças, dos(as) jovens e dos(as) adultos(as), descobre-se 

que os(as) mesmos(as) esperam que a escola e os(as) professores(as) lhes ofereçam algo 

mais que apenas conteúdos. Esperam ser descobertos(as) e reconhecidos(as) como 

gente, mais do que “contas bancárias” onde alguém deposita conteúdos. Então, os 

conhecimentos não perdem sua validade, mas passam a ser relativizados em função da 

humanização de crianças, de jovens e de adultos que vivem, ou resistem com manhas de 

sobrevivência, dentro de questões sociais, políticas, culturais e econômicas que os 

afetam diretamente; avalia-se e redefine-se o saber escolar em função de um projeto de 

ser humano e de sociedade, concebendo o ofício de ser mestre e educador(a) dentro da 

dinâmica histórica da aprendizagem humana. Começamos a descobrir que 

professores(as) e alunos(as) estamos na escola para aprendermos sempre a ser mais 

humanos(as), e tudo o que ali se faz, ensina e aprende, bem como a maneira como se 

desenvolvem as diferentes atividades, devem sempre estar em função de significados e 

horizontes mais abertos: a escola existe para nos ajudar a aprender a ser homens e 

mulheres, a “virar gente”
16

. Andarilhando, refletindo e dialogando com alunos(as) e 

professores(as), Arroyo aprendeu, e partilha com todos e todas que: 

 

a recuperação do sentido de nosso ofício de mestre não passará por desprezar a 

função de ensinar, mas reinterpretá-la na tradição mais secular, no ofício de 

ensinar a ser humanos. Podemos aprender a ler, escrever sozinhos, podemos 

aprender geografia e a contar sozinhos, porém não aprendemos a ser humanos 

sem a relação e o convívio com outros humanos que tenham aprendido essa 

difícil tarefa. [...] O ofício de mestre, de pedagogo, vai encontrando seu lugar 

social na constatação de que somente aprendemos a ser humanos em uma 

trama complexa de relacionamentos com outros seres humanos. [...] Nos 

processos de ensino-aprendizagem mais difusos e informais, os adultos atraem 

a atenção dos mais jovens e principiantes nas artes de ser humanos. Em cada 

momento nos vêm representando papéis, maneiras de como ser homem, 

mulher, trabalhador(a),                                      como sobreviver, relacionar-nos 

com a natureza, com o espaço, com a afetividade, como viver em sociedade, 

ser cidadãos (ARROYO, 2001, p. 54). 

 

      Cabe, pois, assumir a intencionalidade imanente à pedagogia nas práxis 

educativas. Professoras e professores não podemos orientar e organizar processos de 

ensino-aprendizagem de forma aparentemente neutra. Temos os compromisso de 

                                                        
16 Se os(as) professores(as) tivessem a coragem de perguntar aos pais a razão de trazerem os filhos para a 

escola, provavelmente escutariam respostas como estas: “para virar gente”, “para ter uma vida menos 

aperreada que a nossa”, “para se virar melhor na vida”, “para não ficar perdido na rua” e outras do 

gênero. Uma escola organizada com o olhar voltado para a vontade de querer ser mais gente destas 

crianças, adolescentes e jovens, não pode reduzir-se ao conteudismo e ao treinamento, legitimando uma 

prática educativa assentada na estreiteza tecnicista e cientificista. Há múltiplas aprendizagens a serem 

desenvolvidas no horizonte do “ir aprendendo ser gente”. 



assumir-nos diante de nós mesmos(as), dos(as) colegas, da sociedade, das famílias 

dos(as) educandos(as) e diante dos(as) próprios(as) educandos(as), explicitando sempre 

a serviço de quê e de quem trabalhamos e educamos, contra o quê e contra quem 

educamos, que características têm o homem, a mulher e a sociedade que queremos 

ajudar a se constituírem com o nosso ofício, com o nosso modo de ser, viver, sentir, 

escutar, refletir, falar, agir e ensinar. Como educador(a) é impossível ficar indiferente, 

acrítico e apolítico, diante da realidade brutal que desumaniza milhões de crianças, 

jovens e adultos, mutilando-os e limitando-os nos seus processos de aprender a ser 

gente. O desafio é olhar para essa realidade e ir tomando consciência do papel 

pedagógico-político (ou político-pedagógico) para com essa sociedade e com esses seres 

humanos, que são o foco central da nossa razão de ser enquanto professores e 

professoras. Não basta mudar métodos e técnicas para “passar” conteúdos, como 

também não adianta simplesmente não reprovar; precisamos partir de um 

questionamento fundamental: o que ajuda a humanizar? Antes de mais nada, acreditar 

na capacidade das pessoas e querer que as estruturas, as relações, as normas, os rituais e 

os conhecimentos da escola sejam mais humanizadores do que a rua, a fome, a 

violência, o trabalho forçado e tantos outros aviltamentos que roubam e impedem as 

possibilidades de aprender a ser de crianças, adolescentes e jovens.  

Este assumir-nos, por outro lado, implica um olhar para nós mesmos(as) como 

mulheres ou homens  e como educadores(as), analisando como cada uma e cada um nos 

sentimos nas relações sociais e escolares em que exercemos a nossa “humana 

docência”, pois quem não está continuamente se humanizando, num processo aberto em 

um mundo também em aberto, jamais será educador(a) humanizador(a). Trata-se de não 

ter medo de se revelar humano(a) tanto quanto os(as) educandos(as)
17

; é  “gostar de ser 

gente”, sabendo-se condicionado(a), mas não determinado(a), assumindo a caminhada e 

a história – e dentro dela a prática educativa – como possibilidade, e não como algo 

dado e acabado.  

Humanizar-se e ajudar os(as) outros(as) a se humanizarem requer que cada 

indivíduo, e em especial o(a) educador(a), consiga ir construindo de forma clara um 

projeto de vida, que não vem desvinculado de um projeto de sociedade. A dimensão 

humana da educação está indissoluvelmente ligada à questão política da educação. 

Humanizar-se pela educação implica também ter esperança, acreditar que é possível 

construir uma escola, e uma sociedade, menos desumana, tanto para os(as) 

educandos(as) quanto para os(as) educadores(as). Enquanto educador(a), ser 

profissional é essencialmente ser humano(a), engajando-se fortemente na transformação 

da escola e da sociedade. É ensinar-aprender a ser humanos(as)!  

Eis porque  

uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar 

a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. É 

                                                        
17 Quantos(as) professores(as) já não viveram a experiência de um dia, sentindo o desinteresse dos(as) 

alunos(as) pela matéria, parar com o conteúdo e começar a falar sobre a sua vida, a sua história, seus 

filhos e outras questões do seu dia-a-dia como homem ou como mulher. Pouco a pouco um silêncio de 

cumplicidade vai tomando conta do ambiente, os olhos parecem não querer perder um só movimento, os 

ouvidos buscando captar o menor dos suspiros... Por quê? Isto não questiona em nada a centralidade da 

nossa ação educativa?  



trabalhar a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar, vale dizer, é 

trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante, que estimula a 

imobilidade de mudar, vale dizer, é trabalhar contra a força da ideologia 

fatalista dominante, que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua 

acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos dominadores. É 

defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais 

se faça de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra. É neste sentido, entre 

outros, que a pedagogia radical jamais pode fazer nenhuma concessão às 

artimanhas do „pragmatismo‟ neoliberal que reduz a prática educativa ao 

treinamento técnico-científico dos educandos (FREIRE, 2002a, p. 43). 

 

Como homens e mulheres, professores e professoras, como estudantes, vamos 

nos assumindo pela participação na elaboração e concretização do sonho de um mundo 

mais humano, não apenas falando em democracia e humanização, mas procurando vivê-

las melhor a cada dia, numa busca constante de coerência entre o pedagógico, o político, 

o ético e o estético. Isto implica em redefinir valores, pensamentos, práticas e condutas 

que foram sendo construídas e incorporadas pelos processos históricos de constituição 

da auto-imagem ou identidade do magistério, tão colada aos conteúdos. Romper com a 

estreiteza tecnicista e cientificista é um desafio e um processo lento e conflituoso, que 

requer paciência, respeito e cuidado, mas alarga os horizontes e resgata as dimensões do 

humano que foram esquecidas, ensinando-aprendendo novas sensibilidades e saberes da 

totalidade do pensar, sentir e ser gente de professores(as) e alunos(as). Na escola 

convivem sujeitos totais que vêm se fazendo como história, como corpos conscientes, 

como identidades de crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Essas aprendizagens todas, que não podem ser ensinadas através de disciplinas, 

grades curriculares, conteúdos, mas por um modo de ser e ir aprendendo a ser 

professor(a), nem sempre merecem o cuidado necessário nos cursos que se destinam a 

preparar os(as) futuros(as) profissionais da educação. Não obstante as inúmeras 

remexidas e reformas, ainda persiste uma estrutura de ordenamento dos tempos e 

espaços que condiciona as relações, o convívio, as trocas humanas e culturais pelas 

quais cada um(a) vai aprendendo a ser professor(a). O fetiche do conteúdo, mesmo que 

crítico, ou mesmo as didáticas progressistas, ainda não conseguiram superar uma 

concepção aulista da educação. Como conseqüência, os(as) futuros(as) docentes podem 

até sair das faculdades com uma "visão crítica" da educação e da sociedade, mas 

provavelmente darão continuidade a uma prática predominantemente bancária, aulista e 

conteudista, uma vez que o período destinado especificamente ao preparo profissional 

não lhes permitiu aprender um modo de ser, de relacionar-se, de escutar, de partir das 

falas e das realidades dos educandos, de problematizar, assumindo a escola como um 

espaço-tempo humano e cultural, onde homens e mulheres trocam saberes e vivências.  

Este aprendizado parece ficar para quando já estão no dia-a-dia da práxis educativa, mas 

nem todos(as) conseguem fazer esta passagem ou ligação de um estágio a outro, 

colocando o foco central da práxis educativa na pessoa das crianças, dos(as) 

adolescentes, dos(as) jovens e dos(as) próprios(as) professores(as). E, uma vez mais, 

adiamos a missão de, pelo exercício da nossa humana docência, transformar a escola 

num conjunto de espaços e tempos intencionados para encontros de pessoas e gerações 



que trocam vivências culturais, saberes, interrogações, concepções de vida, visões da 

realidade social, olhares sobre e a partir dos saberes (da experiência-feito e do 

conhecimento-acadêmico) historicamente construídos e acumulados pela humanidade, 

num grande diálogo problematizador onde educandos(as) e educadores(as) podemos ir 

aprendendo novos pensares, novas posturas, novos sentimentos e, talvez, novas escolhas 

e ações.  

Mas, ainda é tempo de podermos ir descobrindo e apreendendo, pelo confronto 

com a prática pessoal e coletiva, da prática escolar com o mundo da vida de seres 

humanos concretos, que é muito pouco tratar as crianças, os(as) adolescentes e os(as) 

jovens como números, como “contas bancárias” para depositar conteúdos, ou 

simplesmente como candidatos(as) ao vestibular,  a concursos ou outras competições do 

mercado capitalista; todos e todas são gente, com sentimentos, cultura, vivências, 

pulsações, sonhos..., cuja subjetividade vai se constituindo também pela convivência 

escolar. E assim, talvez, começaremos a abandonar àquelas práticas onde meninas e 

meninos, moças e rapazes, são tratados(as) como objetos reguláveis através dos 

horários, notas, distribuição de turmas, conhecimentos e outros rituais,  internalizando 

uma auto-imagem que os(as) torna passivos(as) objetos reguláveis também para o 

sistema social vigente. As ações verdadeiramente pedagógicas têm a ver com a vida das 

pessoas e as relações pessoais, exigindo muitas vezes a transgressão do instituído e 

estabelecido
18

, inovando, modificando, alargando horizontes em função da sensibilidade 

e do respeito para com homens e mulheres que estão buscando ser mais. Por isso, na 

análise de Arroyo, há uma transgressão legítima, responsável, humana e ética, uma vez 

que: 

as normas pedagógicas e seus fiéis guardiães não são feitas para dar conta da 

concretude da ação pedagógica na sua cotidianeidade, daí que a inovação, 

transgressão seja a expressão do outro lado, de seu oposto: a sensibilidade para 

com a concretude e riqueza da ação educativa enquanto ação humana. A 

sensibilidade dos profissionais quando não foi capturada pelo legalismo capta 

essas dimensões surpreendentes que são inerentes à ação educativa. A 

transgressão inovadora é a expressão de que os professores e as professoras não 

foram capturados(as) por uma visão legalista de seu ofício e de sua prática. 

Estão vivos, sentem, dialogam como humanos e percebem nos educandos gente 

surpreendente. Formam-se sujeitos éticos (ARROYO, 2001, p. 144). 

  

As normas rígidas e frias servem para burocratizar e desumanizar; são próprias 

de regimes onde as pessoas apenas devem se submeter às leis que já aparecem prontas, e 

não precisam ser educadas, mas apenas treinadas como números, objetos, executores(as) 

de idéias e técnicas, cumprindo a ordem e as leis, sem curiosidade, sem surpresas, sem 

criatividade, sem sensibilidade, sem subjetividade. Mas as pessoas não se repetem, o 

que torna anti-pedagógico e anti-ético submeter mecanicamente crianças, adolescentes e 

jovens à repetição de horários, turmas, métodos, matérias, grades e outros rituais que 

não têm nada a ver com a vitalidade própria das suas idades, com seus corpos 

conscientes na sua inteireza. Eis porque educadores(as) e educandos(as) precisamos nos 
                                                        
18 Freire fala que a escola precisa ser entendida como subsistema de um sistema maior. As práticas 

escolares refletem os condicionamentos sociais, políticos e estruturais da sociedade global em que estão 

inseridas. 



descobrir e nos assumir como seres humanos,  "porque o cotidiano escolar não é 

movido a teoria, nem a tematização, nem a discurso crítico. É movido a valores, 

sentimentos, pensamentos, concepções, culturas escolares e profissionais" (Ibid., 147). 

Para além da descoberta de explicações causais, teóricas ou ideológicas, é 

imprescindível buscarmos a nossa auto-descoberta em meio às culturas sociais que vão 

guiando práticas, para nos tornarmos sujeitos da práxis educativa.  

Assim, uma razão-emoção crítico-reflexiva  vai se constituindo, mas precisa 

constantemente estar se re-avaliando, sempre  no confronto com toda e qualquer prática, 

pensar, sentir ou seguir normas, metodologias, teorias e/ou didáticas. Pedagogicamente, 

trata-se de ir superando tanto a racionalidade técnico-instrumental como o 

sentir/pensar/agir assentado no senso comum, pois tanto uma como a outra é geradora 

ou mantenedora de práticas educativas instrumentalizadoras e/ou alienadas e alienantes 

que matam os sentimentos, as pulsações, a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a 

reflexão, a autonomia, a liberdade, a utopia; esta é a condição primeira para 

reencontrarmos o prazer de ensinar e aprender como corpos conscientes que sentem, 

brincam, dançam, riem, emocionam-se, trabalham, pensam, amam e sentem raiva, sem 

deixar de lado a seriedade e a rigorosidade de uma busca da razão de ser dos fatos, das 

coisas, dos saberes e dos conhecimentos científicos, mas nunca deixando de nos sentir 

gente.  

Esta racionalidade crítico-reflexiva, assentada na concepção de uma razão-

emoção presente e carregada em todas as dimensões humanas, desafia a uma 

capacitação profissional (inicial e permanente) de educadores(as) com quatro 

preocupações básicas: preocupação política, preocupação epistemológica, preocupação 

ética e preocupação estético-expressiva. Politicamente a preocupação consiste em 

relacionar constantemente a prática educativa como um subsistema dentro de um 

sistema global da sociedade, nas suas relações de poder, o que numa sociedade de 

classes exige assumir com clareza a serviço de quê e de quem está a nossa práxis 

educativa; a preocupação ética tem a ver com um projeto pessoal e social, uma vez que 

se trata de ter clareza sobre que tipo de homem ou mulher queremos chegar a ser e o que 

caracteriza a sociedade onde queremos viver; epistemologicamente trata-se de romper 

com a prática da mera repetição, do repasse do dado, re-significando e re-construindo os 

diferentes saberes e conhecimentos dentro da dialética da práxis, ligando a pluralidade 

de conteúdos e saberes ao mundo da vida e os decodificar pelo desvelamento dialógico-

problematizador em sua relação com os interesses sócio-político-econômicos dos 

tempos-espaços em que foram gerados; a quarta preocupação, estético-expressiva, 

volta-se para a pessoa enquanto corporeidade consciente, com emoções, sentimentos, 

olhares de espanto e admiração, desenvolvendo em todos e todas as capacidades da 

curiosidade, da sensibilidade para consigo mesmos(as) e com a realidade circundante, 

permitindo que as surpresas, as emoções, as pulsações, a imaginação, o gosto pelo risco, 

o corpo, a sexualidade e o sonho expressem o modo de ser, viver e aprender como 

crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Esses diferentes olhares não ocorrem de forma dicotômica, mas como um 

conjunto de relações que assumem a totalidade e o entrecruzamento das diversas 

dimensões – como uma espécie de sistema complexo e dinâmico, em aberto e em 



construção -  dos seres humanos. Toda prática educativa é sempre intencional e envolve 

educandos(as) e educadores(as) na sua totalidade. Mais do que nunca esta trama de 

relações emocionais, culturais, éticas, sociais, econômicas, políticas, ideológicas e 

epistemológicas deve estar ao máximo explicitada e assumida na práxis pedagógica, 

para que todos(as) saibam, tenham consciência profunda, em que tipos de homens e 

mulheres a educação vai ajudá-los(as) a se constituírem, e a serviço de que sociedade 

professores(as) e escolas nos colocamos. Professores(as) e alunos(as) somos desafiados 

a ir nos capacitando para assumirmos posições e opções diante da vida, da cultura, da 

sociedade, da história. Para tanto, muito mais que uma “pedagogia de respostas”, uma 

“pedagogia da pergunta” pode nos ajudar na construção de critérios, valores, 

sentimentos e saberes críticos, desenvolvendo em todos(as) a capacidade de assumir-se, 

com opções e responsabilidades; as escolas, assim, vão se transformando em 

“comunidades de aprendizagem”, onde professores(as) e alunos(as) possamos ir 

aprendendo sempre a nos assumirmos como sujeitos de nós mesmos(as) e do mundo em 

que estamos nos humanizando, “tomando nas mãos”  - dialógica e criticamente – os 

conhecimentos, os sentimentos, os valores, as técnicas, as habilidades e os sonhos, 

coerentes com os projetos pessoais e político-sociais construídos e aprendidos através 

de processos educacionais onde todos podemos “dizer a nossa palavra” e “ser mais”:   

 

quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, 

de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo à 

imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo 

isso nos traz de novo à radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até 

piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las (FREIRE, 

1997, p. 58). 
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