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Leituras de Paulo Freire



Os riscos da incoerência ...

OLIVEIRA, Rosiska Darcy et alii. CUIDADO, ESCOLA!
Desigualdade domesticação e outras saídas.  São Paulo: Brasiliense, 1980.



Paulo Reglus Neves Freire

conceitos essenciais na prática da educação libertadora

Vida e obra de Paulo Freire 

Dialogicidade e educação 

Educação e política 

Paulo Freire e um pensamento interdisciplinar 

Freire e os desafios da ética e da emancipação social



Escuta ativa: 
uma provoc-ação ao diálogo

DIÁLOGO consigo mesmo
durante a escuta do outro

REGISTRO da escuta significativa 
– incluir a escuta da própria 
reflexão



Um convite ao diálogo de saberes

Gostaria de lhes propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta 
lealdade. (...) O jogo consiste cada um perguntar algo ao outro. Se o perguntado 
não sabe responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira 
pergunta a vocês.

-Que significa a maiêutica socrática? - Gargalhada geral e eu registrei o meu 
primeiro gol.  - Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim; disse. – Houve uns
cochichos e um deles lançou a questão: 

- Que é curva de nível? - Não soube responder. Registrei um a um. 

- Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? - Dois a um. 

- Para que serve a calagem do solo? - Dois a dois. 

- Que é verbo intransitivo? Três a dois.



Um convite ao diálogo de saberes

- Que relação há entre curva de nível e erosão? - Três a três. 

- Que significa epistemologia? - Quatro a três. 

- O que é adubação verde? - Quatro a quatro. 

Assim, sucessivamente, até chegarmos a dez a dez. Ao me despedir deles,
lhes fiz uma sugestão: pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram 

discutindo muito bem comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram 
que só eu poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre 
saberes e empatamos dez a dez. Eu sabia dez coisas que vocês não sabiam e 
vocês sabiam dez coisas que eu não sabia. 
Pensem sobre isso.”

Freire, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1992.



Por que Paulo Freire? 
O que em Paulo Freire? 

Os múltiplos Paulo Freire...



AUTOAVALIAÇÃO
Atribuir uma pontuação para cada uma 
das afirmações a seguir, de acordo 
com os seguintes critérios:

2 – concordo totalmente;

1 – concordo parcialmente;

0 – discordo.



INDICADORES

Concordo TOTALMENTE  – quando 
posso argumentar a partir da minha 
experiência e também teoricamente.



INDICADORES

Concordo PARCIALMENTE – quando:

*posso argumentar com minha 
experiência, mas tenho dúvidas sobre  a 
teoria que a fundamenta;

*posso argumentar teoricamente, mas 
tenho dúvidas sobre as  possibilidades 
de pôr em prática esta fundamentação. 



INDICADORES

DISCORDO – neste caso, será
importante argumentar sua discordância 
(teórica ou praticamente).



AUTOAVALIAÇÃO
Atribuir uma pontuação para cada uma 
das afirmações a seguir, de acordo 
com os seguintes critérios:

2 – concordo totalmente;

1 – concordo parcialmente;

0 – discordo.



1. Paulo Freire é muito utópico!



2. Na prática, a teoria é outra!



3. O problema da educação libertadora
é a falta de limites.



4. Educar para a cidadania é trabalhar
a realidade do aluno.



AUTOAVALIAÇÃO
análise dos resultados - primeira fase

1. somar as pontuações parciais e 
identificar o valor da pontuação obtida, 
entre 0 e 8

2. compartilhar a sua reflexão



1. Paulo Freire, um educador utópico!

Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é

a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar 

a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante.

Paulo Freire



Possivelmente foi a convivência sempre respeitosa que tive com o “senso 

comum”, desde os idos de minha experiência no Nordeste brasileiro, a que se 

junta a certeza que em mim nunca fraquejou de que sua superação passa por 

ele, que me fez jamais desdenhá-lo ou simplesmente minimizá-lo. Se não é

possível defender uma prática educativa que se contente em girar em torno 

do “senso comum”, também não é possível aceitar a prática educativa que, 

zerando o “saber de experiência feito”, parta do conhecimento sistemático 

do(a) educador (a).

Paulo Freire

2. A teoria é um componente da prática!



3. A noção dos limites integra a 
liberdade responsável.

Já me referi à necessidade da disciplina intelectual a ser construída pelos 

educandos em si mesmos com a colaboração da educadora. Disciplina 

sem a qual não se cria o trabalho intelectual, a leitura séria de textos, a 

escrita cuidada, a observação e análise dos fatos, o estabelecimento de 

relações entre eles. E que não falte a tudo isso o gosto da aventura, da 

ousadia, mas a que não falte igualmente a noção do limite, para que a 

aventura e a ousadia de criar não virem irresponsabilidade licenciosa.

Paulo Freire 



4. Ampliar a leitura de mundo é a finalidade que
orienta o trabalho de ensinar a partir da realidade
do aluno.

(...) é impossível ensinarmos conteúdos sem saber como pensam os alunos 

no seu contexto real, na sua cotidianidade. Sem saber o que eles sabem 

independente da escola para que os ajudemos a saber melhor o que já

sabem, de um lado e, de outro, para, a partir daí, ensinar-lhes o que ainda 

não sabem.

Paulo Freire 



AUTOAVALIAÇÃO
análise dos resultados – segunda fase 

identificar o grupo em que se encontra, a partir da pontuação obtida

* Grupo 1 (8 – 6) 

* Grupo 2 (5 – 3) 

* Grupo 3 (2 - 0) 



AUTOAVALIAÇÃO
análise dos resultados 

* Grupo 1 (8 – 6) – baixo nível de 
identidade com o pensamento freireano

* Grupo 2  (5 – 3) – nível médio de 
identidade com o pensamento freireano

* Grupo 3 (2 - 0) – alto nível de 
identidade com o pensamento freireano



Os desafios da ética e da 
emancipação social (às práticas educativas)

“a educação é, simultaneamente, uma determinada teoria do conhecimento 
posta em prática, um ato político e um ato estético”

“qualquer que seja a dimensão pela qual apreciemos a autêntica prática 

educativa - gnosiológica, estética, ética, política - seu processo implica a 

esperança”

“ética universal do ser humano” ... 

Paulo Freire



O desafio de renovar a teoria política

• uma concepção mais ampla de poder e de opressão

• uma nova relação entre o respeito da igualdade e o princípio do 
reconhecimento da diferença

Boaventura de Sousa Santos



Contribuições de 
Boaventura de Sousa Santos

• uma concepção mais ampla de poder e de opressão

1. espaço-tempo doméstico – forma de poder: patriarcado; 2. espaço-tempo da 

produção – forma de poder: exploração;

3. espaço-tempo da comunidade – forma de poder: diferenciação desigual 

entre quem pertence à comunidade e quem não pertence;

4. espaço-tempo do mercado – forma de poder: fetichismo da mercadoria;

5. espaço-tempo da cidadania (público) – forma de poder: dominação; 

solidariedade vertical entre os cidadãos e o Estado;

6. espaço-tempo mundial – forma de poder: intercâmbio desigual



A solidariedade como forma de conhecimento

A solidariedade como forma de conhecimento é o reconhecimento do outro 

como igual, sempre que a diferença lhe acarrete inferioridade, e como 

diferente, sempre que a igualdade lhe ponha em risco a identidade.

Boaventura de Sousa Santos



Uma mensagem de esperança

Mudar é difícil, mas é possível. Devemos insistir sobre as possibilidades de mudar. 

Apesar das dificuldades. A questão está em como transformar as dificuldades em 

possibilidades. Por isso, na luta para mudar, não podemos ser nem só pacientes 

nem só impacientes, mas pacientemente impacientes. A paciência ilimitada, que 

jamais se inquieta, termina por imobilizar a prática transformadora. O mesmo 

ocorre com a impaciência voluntarista, que exige o resultado imediato da ação, 

enquanto ainda a planeja. (...) O caminho está na dosagem entre impaciência e 

paciência. Não se transforma o mundo com a exclusão de uma ou de outra, pois 

se precisa de ambas.

Paulo Freire



Sugestões de leitura

VIEIRA; Adriano José Hertzog; BATALLOSO, Juana Miguel; MORAES, Maria 
Cândida (organizadores).  A esperança da pedagogia: Paulo Freire –
esperança e compromisso. – Brasília: Líber Livro, 2012.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a teoria crítica e reinventar a 
emancipação social. Tradução Mouzar Benedito. – São Paulo: Biotempo, 2007.
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