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RESUMO  
  

 

O presente estudo tem como objetivo discutir o conceito de politicidade da educação na obra 
de Paulo Freire, bem como identificar os conhecimentos adquiridos por estudantes 
concluintes, do Curso de Pedagogia, sobre esse assunto. O interesse pela realização desse 
estudo decorre de experiências vividas durante o curso de Pedagogia da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte – UERN bem como de nossa prática educativa docente. O 
referencial teórico de base para o estudo foi a teoria de Paulo Freire (1979), (1992), (1999), 
(2001c). Em linhas gerais para este autor Politicidade da Educação é algo que está na natureza 
da educação, é sua diretividade, a intencionalidade que a move.  A metodologia utilizada para 
realizar o estudo é de natureza qualitativa. Por pesquisa qualitativa entendemos a que 
considera o universo de subjetividades, não se restringindo a dados quantitativos. Realizamos 
o estudo bibliográfico de parte da obra de Paulo Freire  e aplicamos  um questionário 
composto de perguntas abertas e fechadas a 95 estudantes concluintes de Pedagogia do Centro 
de Educação da UFPE. As respostas dos estudantes às questões propostas através do 
questionário foram analisadas com base na técnica de análise de conteúdo de L. Badin (1977).  
Todas as respostas foram lidas cuidadosamente, organizadas em categorias que resumem  o 
conteúdo dessas respostas. Os resultados apontaram que os conhecimentos da maioria desses 
estudantes a respeito da temática politicidade da educação, centram-se nos seguintes aspectos:  
conscientização, política partidária, política de governo ou política pública. No entanto, 
reconhecemos que alguns poucos participantes demonstraram certa proximidade com o 
sentido da politicidade da educação teorizada por Paulo Freire ao afirmar que politicidade da 
educação refere-se a intencionalidade e não a neutralidade. Os estudantes também revelaram 
as diferentes fontes possíveis para obtenção de conhecimento sobre Paulo Freire e sua obra. O 
estudo indica que a formação inicial voltada para o exercício de práticas educativas docentes 
ou não, não pode descuidar de formar profissionais mais esclarecidos a respeito do caráter 
diretivo, das intencionalidades e influências formadoras ou não que a educação é capaz de 
ocasionar em nossa natureza humana inconclusa. Nossa investigação vem reiterar que a 
compreensão mais ampla sobre a politicidade da educação poderá contribuir, dentre outras 
coisas, para o exercício  de práticas educativas desveladoras, formadoras e com maior grau de 
coerência frente a opção política assumida pelo docente tendo em vista que não existe 
neutralidade na educação. A pesquisa possui um valor heurístico explícito, pois abre 
perspectivas para maiores investigações sobre o conceito de politicidade da educação e sua 
aplicação prática nos cursos de formação de professores. 
 
 
 
Palavras chave: Politicidade da educação;  Estudantes; Formação inicial;  Pedagogia;  
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ABSTRAT 

 

 
 
 

This study objective is to discuss the freirean concept of politicidade in education, as well as 
to identify the knowledge about the referred subject accomplished by undergraduate students 
by the end of their Education Course.  The interest for the realization of this study emerges 
from the experiences lived during the Pedagogy Course at Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte – UERN and from our teaching practice in fundamental education. This 
study is theoretically based on Paulo Freire´s work (1979), (1992), (1999), (2001c). Generally 
speaking, in Freire’s conception, politicidade in education  is constitutive of what education 
is, it refers to its directivity, its moving intentionality. The methodology of this study is 
qualitative, as much as it considers the universe of subjectivities and is not restrained to 
quantitative data. A bibliography study about Paulo Freire’s work was carried out together 
with a questionnaire with open and closed questions. The questionnaire was directed to 95 
student concluding the Pedagogy Course   in the education Center of UFPE. The students´ 
answers were analyzed using L. Badin’s (1977) content analysis techniques. All the answers 
were carefully read and organized in blocs or categories that synthesized their contents. The 
results point to the following central aspects in what concerns the theme of education 
politicidade: consciousness, party politics, Government policies or public policies. 
Nevertheless, it I recognized that some few participants demonstrated proximity to the sense 
of education politicidade  as theorized by Freire  as referring to intentionality, and not 
neutrality. The participants also revealed the different resources to approaching knowledge 
about Freire and his work. The investigation indicates that the teacher’s initial education, 
highlighting or not the teaching educative practices, cannot neglect the professional education 
in respect to the directive character, the intentionality, the formative influences of education  
in our unconcluded human nature. My investigation reiterates that a broader comprehension 
about education politicidade can contribute to that educative practices turns into more 
unveiling, formative and coherent with the teacher’s political option vis-à-vis  the non-
existence of neutrality in education. This research is, therefore,  imbued with heuristic value  
as much as it opens new perspectives to further investigations about the concept of education 
politicidade and its application in the practice of the Teacher´s education courses. 
 
Key-words: Education Politicidade; Students; Initial Education, Pedagogy 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), fizemos nossa 

formação em Pedagogia no período de 2000 a 2004, e tivemos o primeiro contato com a 

Pedagogia da Autonomia, último livro do educador Paulo Freire. Fomos premiados com um 

exemplar dessa obra numa recepção dirigida aos iniciantes do curso daquele período e a 

leitura foi envolvendo-nos pela forma peculiar de Freire escrever e refletir sobre o mundo, o 

ser humano e a educação de um modo geral.  

Naquele início de curso, a Pedagogia da Autonomia remeteu-nos à diretividade da 

educação, mas não tínhamos a clareza sobre a natureza política da educação, embora 

reconhecêssemos a importância do pensamento de Paulo Freire para nossa formação inicial e 

permanente. Com o decorrer das leituras, fomos percebendo mais claramente suas 

contribuições teóricas, contudo a natureza política da educação, ou seja, sua politicidade foi o 

que mais aguçou a nossa curiosidade por entendermos que ela se faz presente em todas as 

dimensões da educação: técnica, metodológica, filosófica, ética, estética e outras. Desse 

modo, sua reflexão teórica foi conduzindo nosso olhar para nossa própria experiência docente, 

vivida inicialmente na rede particular de ensino, no período de 1992 a 1999, em Recife, e, 

posteriormente, em Tibau do Norte – RN, na rede municipal de ensino, de 2000 a 2008.  

O pensamento filosófico de Freire constituiu-se como um convite para que nos 

distanciássemos da prática educativa docente a fim de percebê-la melhor, desconstruí-la e, na 

medida do possível, reconstruí-la. Notamos nessa prática certo conservadorismo e 

autoritarismo, decorrentes de nossas concepções de educação, ainda pautadas na idéia de 

docência como transferência de conhecimentos formais. Não os problematizávamos e sequer 

compreendíamos a relação ética e política entre leitura do mundo e leitura da palavra, ou seja, 
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não enxergávamos os conteúdos como objetos cognoscíveis, a partir dos quais podem ser 

recriados conhecimentos, desnudadas certas ideologias.  

À luz da teoria de Paulo Freire, fomos compreendendo melhor que os conteúdos 

curriculares trabalhados devem estabelecer uma interlocução com as realidades sociais 

concretas, com o mundo real. Conteúdos através dos quais compreendemos melhor o 

funcionamento do mundo em que vivemos, nosso dia a dia e as problemáticas 

socioeconômicas e culturais que condicionam modos de estar e ser neste mundo. Souza 

(2007) denomina de educativos os conteúdos marcados de realidades existenciais, com os 

quais vamos aos conhecimentos instrumentais. Essa concepção de educação tem como 

elementos imprescindíveis o diálogo e a práxis, a partir dos quais será possível a formação 

dos conteúdos operatórios, que tomam a forma de projetos de intervenção social.  

A experiência com o pensamento de Paulo Freire também nos movia para uma 

espécie de auto-observação e observação da nossa turma do curso de Pedagogia. 

Procurávamos atentar para o que entendíamos da educação como ato político. Lembramos que 

nosso grupo era composto por docentes, supervisor, administrador de empresa, assistente 

social, militar, fotógrafo, e nossos contatos foram possibilitando trocas de experiências sobre 

nossas diversas funções no vasto campo da educação. Juntos, reconhecíamos a importância do 

curso para nossa atuação profissional, pois entendíamos que, embora atuássemos em áreas 

profissionais distintas, todos nós lidávamos de alguma forma com a educação formal ou 

informal.  

As permutas de experiências, somadas à reflexão que o contato com o pensamento 

de Paulo Freire instigava, continuavam despertando interesse para a politicidade da educação. 

E mesmo não tendo, àquela época, clareza dessa natureza política da educação, as 

inquietações continuavam sendo acordadas, tanto para o transcurso do curso de pedagogia 

como para o que dizíamos e fazíamos em nossos diferentes campos de trabalho. O desejo era 
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perceber melhor em que momentos contribuíamos, ingenuamente ou não, para manter, ou 

não, a opressão, a discriminação, a exclusão e o conservadorismo necessários ao status quo.  

Naquele tempo, já começávamos a entender que a educação escolar, ou não, 

constitui-se num dos instrumentos veiculadores de certas ideologias que podem estar 

atendendo aos interesses dominantes em detrimento dos povos oprimidos, proibidos de ser 

mais, como diz Freire (1979; 1984). À época, percebíamos que a educação tinha uma 

“dimensão” política, mas, com Souza (2006), passamos a entender que não se tratava de uma 

“dimensão”, uma vez que a educação é intrinsecamente política devido à diretividade e à 

intencionalidade nela presentes; daí sua politicidade.  

Chamávamos a atenção dos amigos e amigas para essa questão, mas o assunto se 

mostrava confuso e complexo durante nossos diálogos informais. Contudo, certa preocupação 

nos acompanhava e pensávamos que, em alguns momentos das nossas práticas educativas, 

poderíamos estar, ou não, contribuindo com a permanência de uma ordem social injusta. E o 

desejo era ter, em nosso percurso de formação inicial, um estudo mais rigoroso que nos 

possibilitasse a reflexão criadora e a conquista de um saber sobre a politicidade da educação, 

tendo em vista que um dos objetivos do curso de Pedagogia é “contribuir para superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras”. (CFE, 

2005, p. 9).  

No decorrer do curso, porém, convivemos com a fragilidade de estudos mais 

diretos sobre a natureza política da educação, e essa realidade nos inquietava, pois, ao nosso 

ver, comprometia a formação de conhecimentos mais amplos sobre o fenômeno educacional 

e, mais especificamente, sobre sua natureza política; afinal, estávamos num curso que nos 

preparava para sermos pedagogas ou pedagogos e para lidarmos com a educação, formal ou 

informal, como algo necessário à vida do ser humano e à construção histórica de uma 

sociedade menos desumana, na qual possa ser cada vez menos difícil amar (FREIRE, 1979).  
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Como uma das finalidades do curso de Pedagogia consiste em contribuir com 

transformações sociais em prol de um mundo cultural menos discriminatório, excludente e 

opressivo, inferimos que o conhecimento sobre a politicidade da educação poderá ser um 

instrumento teórico a mais para recriarmos práticas educativas que contribuam com a 

transformação da sociedade e de nós mesmos como seres humanos e profissionais. E, diante 

da inquietação acerca da fragilidade de estudos direcionados à natureza política da educação, 

indagamos: ao concluirmos nossa formação inicial, no curso de pedagogia, o que entendemos 

sobre a politicidade da educação? Em que consiste a politicidade da educação no pensamento 

de Paulo Freire?  

Embora reconhecendo as limitações do nosso curso sobre o estudo do pensamento 

de Paulo Freire, foi nele que tivemos contato com sua teoria, conforme sinalizamos 

inicialmente. Lendo-o, seu pensamento foi nos envolvendo e amadurecendo nossas reflexões 

e avaliações sobre a forma como vínhamos atuando na prática docente. Assim, reafirmamos, o 

interesse pelo estudo da politicidade da educação nasceu no curso de Pedagogia.  

Atentamos para a importância desse saber específico no exercício da nossa prática 

educativa, docente ou não, tendo em vista que não existe neutralidade na educação, daí sua 

politicidade. Ao longo de nosso percurso, também fomos entendendo melhor que a 

politicidade da educação não significa a política do Ministério da Educação ou a do Banco 

Mundial, por exemplo, nem a política partidária ou as políticas públicas, embora a 

politicidade da educação se faça presente nessas intervenções. A compreensão em processo é 

de que a politicidade da educação constitui-se em algo complexo, profundo e merecedor de 

um estudo crítico-reflexivo em nossos espaços de formação inicial no curso de Pedagogia.  

Nos últimos anos, atuando em escola pública e, mais especificamente, na sala de 

aula, como mais um dos espaços de formação humana e profissional permanente, 

identificamos certo conservadorismo relativo a concepções e atuações opressivas de educação 
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que mais contribuem com o mutismo, a alienação ou a ausência de reflexões críticas sobre o 

mundo cultural. Preocupações, sobretudo como os conteúdos das disciplinas, convivem com 

desejos de vivenciar-se uma prática educativa que promova a criatividade, a sensibilidade, a 

reflexão e ação sobre o mundo cultural que fazemos; a problematização relativa a como 

estamos compreendendo este mundo marcado por injustiças. E tudo isso indissociável da 

autoridade docente, da criadora liberdade discente, do rigor, da ética e do compromisso 

político no ensino dos conteúdos científicos e culturais.  

Entendemos que, quando agimos insensíveis à politicidade da educação, aos seus 

efeitos humanizadores ou desumanizadores, à inconclusão do ser humano, corremos o risco 

de praticar uma educação opressora (FREIRE, 1979), ainda que essa não seja nossa intenção. 

É evidente que há exceções nas práticas educativas. Elas configuram formas de resistência 

possíveis, dentro dos limites e possibilidades, para reconstruirmos práticas educativas, 

docentes ou não, comprometidas com a reconstrução permanente do mundo cultural. 

Pensamos que, na fragilidade desse saber necessário à prática educativa, corremos o risco de 

fortalecer visões de mundo mistificadoras, reacionárias, discriminatórias e repressivas, que 

mais refletem valores do pólo opressor em detrimento do pólo oprimido. 

Como diz Freire (1979), há um dualismo introjetado no povo oprimido pela 

ideologia conservadora dominante, geradora de uma visão de mundo fatalista. O autor propõe 

uma educação problematizadora que nos auxilie a partejar tal ideologia focalista e fatalista, 

libertando-nos da força opressora dessa ideologia e ajudando o opressor a libertar-se, gerando 

processos de humanização entre ambos. O desafio da proposição de Freire deve-se ao fato de 

que não há modelos ou receitas prontas no pensamento de Paulo Freire, como afirma 

(GADOTTI et all, 1996).  A partir das nossas experiências e da clareza da opção política em 

prol dos oprimidos, precisamos ousar, criar e recriar práticas educativas que contribuam com 

a amenização histórica de opressões e discriminações.  
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Importante tomarmos distância para mirar a forma como compreendemos e 

atuamos nesse mundo de justiças, mas, sobretudo, marcado por injustiças. Necessitamos 

entender se é este mesmo ou outro mundo que precisamos lutar para desconstruir e 

reconstruir, na esperança de que é possível desconstruirmos certas visões de mundo que 

instigam práticas, individuais e sociais, opressivas. E, nesse sentido, a politicidade que se 

move numa educação problematizadora, acreditamos, desempenha importância considerável, 

pois nos propõe uma práxis com compromisso ético-político contra as opressões, 

discriminações. A educação, conforme sabemos, não terá o poder de mudar o mundo, mas, 

sem ela, a mudança não se realizará, como afirma Freire (2006).  

O pensamento de Paulo Freire nos instigou para um olhar reflexivo sobre a prática 

educativa, docente ou não, os conteúdos e a maneira como os trabalhamos; as atividades 

propostas, as compreensões construídas, o verbalismo vazio de sentidos e de conteúdo 

formador. Seu pensamento conduz nossa reflexão para o relacionamento humano vivido 

cotidianamente entre educador e educando, e entre educando e educador; as inter-relações 

vividas com os diversos segmentos da escola, no interior da qual, preservando exceções, 

começamos a sentir mais como ela ainda se faz elitista e, em certos momentos, autoritária. Ao 

que nos parece, a escola não consegue ainda, na maior parte das vezes, ser um espaço para 

reconstrução do conhecimento, pois nela o conhecimento já está pronto para ser transferido 

aos “desprovidos” dele. 

 Assim, notamos que, na maior parte das vezes, parece haver frágil sensibilidade 

para o teor político da nossa conduta profissional e humana, e o peso dessa conduta na 

inconclusão do ser humano. Entendemos que, desde a maneira de nos conduzirmos como 

educadores e educadoras (em sala de aula ou não), as relações humanas, os conteúdos 

discutidos e a forma como são discutidos, a pesquisa, todos esses e outros aspectos possuem 
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influência formadora e, naturalmente, uma politicidade que poderá ou não estar fortalecendo 

opressões.  

Assim, nas ocasiões festivas, nas aulas, reuniões e em outras atividades vividas no 

contexto escolar, fomos percebendo que o conhecimento sobre a politicidade da educação 

poderá ser importante para nossa formação inicial e permanente na luta pela construção 

histórica de uma escola pública popular – se essa for nossa opção política –, pois uma escola 

pública popular se constrói através de uma teoria dialógica, transformadora e libertadora, que 

busca mudanças conceituais, conceptuais, participação democrática, produção de 

conhecimentos, rigor científico, respeito às culturas e atitudes comprometidas com 

transformações no mundo que construímos (VALE, 2001). 

Essa retomada de nossas experiências vividas durante o curso de Pedagogia, curso 

de especialização e prática profissional, sinaliza que nossa problemática teve origem no 

referido curso durante a formação inicial, sendo clarificada no decurso da formação 

permanente em consonância com a prática educativa docente e de pedagoga. Então, sendo o 

curso de Pedagogia o solo fértil onde germina nosso objeto de estudo e por ser este um curso 

onde se estuda a educação, julgamos ser interessante trazer um breve histórico sobre como 

esse curso foi se consolidando no país, seu objeto e perspectivas de formação profissional, 

para entender até que ponto a politicidade da educação em Paulo Freire vem sendo objeto de 

estudo nesse curso, bem como identificar que conhecimentos sobre politicidade da educação 

estão sendo construídos pelos estudantes do final desse curso.   

 

O Curso de pedagogia no Brasil 

 

Conforme Silva (1999), o Curso de Pedagogia surgiu no Brasil em 1939, 

carregando um grande problema, que o acompanha até hoje, nos debates relativos à sua 
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identidade. Para outros, porém, como Brzezinski (2003), essa problemática já está em parte 

resolvida, levando-se em conta a definição da base comum nacional, que tem na docência a 

base da formação de todo educador (CFE, 2005). 

O curso foi instituído, em 04 de abril de 1939, pelo Decreto-Lei 1.190/39, num 

esquema curricular ambíguo conhecido como esquema “três mais um”, ou seja, em três anos 

se formaria o bacharel, o técnico em educação para exercer atividades ainda indefinidas e aos 

que prosseguissem mais um ano de estudos de Didática lhes seria outorgado também o título 

de licenciado.  

 Silva (1999) afirma que o concluinte de Pedagogia poderia desempenhar a função 

de especialista em educação em órgãos do sistema escolar, mas qualquer outro profissional 

portador de um diploma de nível superior também poderia desempenhar essa função. Assim, 

as dificuldades de ordem curricular, epistemológica e social perturbavam o curso de 

Pedagogia, dificultando a vida profissional de seus egressos. 

A primeira onda de reformulação do curso veio com o Parecer do Conselho 

Federal de Educação nº 251/1962, em plena vigência da Lei Federal 4.024/1961, que 

acomodava o curso nos moldes acalentadores do bacharelado e da licenciatura. Essa primeira 

reformulação, de acordo com Silva (1999), fixa os conteúdos mínimos para essa formação 

dupla, mas não consegue resolver o problema da identidade e da finalidade do curso. Já nessa 

época existiam idéias acalentando o desejo de que o professor ou professora do ensino 

primário fosse formado em nível superior e o chamado “pedagogista” em nível de pós-

graduação. No entanto, essa formação para docência atuar no antigo primário ocorria nas 

escolas normais. 

E, no que pesem as mudanças ocasionadas pelo Parecer n° 251/1962, o fato é que 

permaneciam as perplexidades sobre a identidade e a finalidade do curso. Essa realidade 

gerou insatisfações entre estudantes e profissionais da educação ao ponto de se organizarem 
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em congressos nacionais para denunciar que o curso de Pedagogia “[...] restringe-se à 

formação teórica do professor; negligencia outros aspectos essenciais à formação de 

profissionais no campo educacional; possui currículo ‘enciclopédico’; favorece a perda do 

campo profissional do pedagogo [...]”. (SILVA, 1999, p.38-9).  

Como se sabe, a instauração do regime militar em 1964 no Brasil teve como uma 

das metas o fortalecimento do modelo capitalista, baseado na racionalização e modernização 

acelerada da economia; não havia desenvolvimento, apenas modernização e reformismo, 

conforme Freire ( 2002), pois o povo brasileiro, na sua maioria, permanecia imerso em um 

mundo com grande massa de pessoas não alfabetizadas, oprimidas e proibidas de ser mais. 

 A educação escolar, compreendida como um dos instrumentos de disseminação 

ideológica, trilhava sobre os princípios do modelo econômico. E as experiências de educação 

informal que ocorriam no país precisavam despir-se do seu aspecto “subversivo”, ou serem 

extintas, como, por exemplo, o Movimento de Cultura Popular. Nesse ponto lembramos 

Demo (2006), para quem a preocupação dos grupos dominantes não é com o pobre que tem 

fome, pois a este dirigem políticas assistencialistas. O medo é do pobre que sabe pensar 

criticamente, pois este incomoda, indaga, reivindica e se organiza para desorganizar o modelo 

social vigente. Como afirma (BRZEZINSKI, 1999), sob a influência tecnocrática e ação 

limitada dos educadores, a educação foi declarada instrumento de aceleração do 

desenvolvimento econômico e progresso social. Assim, preponderaram os princípios da 

racionalidade, eficiência, êxito pessoal e produtividade.  

O golpe de 1964 provocou uma mudança efetiva no modelo econômico vigente no 

período. Substituía-se a ideologia nacional-desenvolvimentista do passado pelo 

desenvolvimento aliado à segurança nacional. Concomitantemente, abriam-se as portas ao 

capital estrangeiro no país. O novo modelo capitalista – excludente e fundamentado nos 

princípios da racionalidade, eficiência, produtividade e alicerçado no autoritarismo e na 
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repressão às massas – impõe ao país um novo modelo educacional através das Leis 5.540/68 

(Reforma do Ensino Superior) e 5.692/71 (Reforma do ensino de 1º e 2º graus). 

Decorrente da influência norte-americana que aqui se consolidava, a Reforma do 

Ensino Superior implanta no Curso de Pedagogia as habilitações em educação. Com o Parecer 

Nº 252/69 e a Resolução Nº 2, o curso de Pedagogia foi reestruturado. O Parecer propunha a 

necessidade de formação de melhores professores que, sob coordenação adequada, pudessem 

de fato reunir em sua função social a dupla tarefa de educar e instruir.  

 Segundo Brzezenski (1999), nesse intervalo de tempo da história brasileira, os 

cursos técnicos (normais) e superiores de formação docente, tendiam a sujeitar-se à lógica do 

regime militar, acentuando assim a presença do tecnicismo na educação.  

Para Libâneo (2002), a tendência tecnicista é aquela cujo interesse imediato é 

formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente 

informações precisas, objetivas e rápidas. Essa tendência tecnicista, à época, fundamento da 

formação e atuação do profissional do ensino, ampliou sobremaneira a presença do pedagogo 

na escola, cabendo a este pensar a atividade pedagógica e ao docente a execução acrítica 

dessa atividade. 

Os novos profissionais formados nesse contexto político, repressivo e elitista, 

ocupariam satisfatoriamente os postos de trabalho criados sob a lógica do regime militar. Por 

esse caminho, “o currículo proposto pela reforma universitária estava subsidiado pela teoria 

tecnicista e assentado nos princípios da Teoria do Capital Humano” (KULLOK, 2000, p. 

101). 

Assim, na esteira do autoritarismo dos anos 1970, predomina no curso de 

Pedagogia a formação centrada em habilitações como orientação, supervisão, administração e 

inspeção educacionais. Essa formação buscou atender às novas exigências ideológicas do 

sistema econômico que traziam em seu bojo os ideais reprodutivistas. Nesse contexto, o 
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docente do ensino primário era visto como executor das propostas verticalmente pensadas. 

Isso significa que, ao invés de um profissional que atendesse às diversas necessidades geradas 

pelo funcionamento da escola, tínhamos um propositor, fiscalizador e controlador da dinâmica 

escolar.  

Sobre a presença dos especialistas, entendemos com Libâneo (2002) que o 

funcionamento da instituição escolar requer várias funções exercidas pelos seus respectivos 

profissionais, e cada uma delas adquire importância fundamental para um funcionamento 

salutar da educação escolar. Todavia, o que criticamos e devemos continuar criticando é a 

possível presença do individualismo, autoritarismo e monopólio do saber que porventura 

venham se fazer presentes no desempenho dessas funções.  

Não faz mais sentido recusar a divisão de funções na escola, pois isto 
corresponde a uma lógica das práticas de organização e gestão. O que se 
critica, e é necessário continuar criticando, é o controle da informação, o 
autoritarismo, o individualismo, a exacerbação das relações de poder. (p. 
69) 
 
 

Silva (1999) também reconhece a importância que as tarefas específicas podem 

adquirir no interior da escola e afirma que 

as tarefas de administração, orientação e supervisão de escolas e sistemas 
escolares correspondem às necessidades objetivas no interior das mesmas. 
O problema se coloca na maneira como os legisladores concebem essa 
divisão e na proposta pela qual pretendem realizar a formação dos 
profissionais que se incumbem dessas tarefas. (p.56) 
 
 

A referida autora relembra que, se o cenário histórico do curso de Pedagogia na 

década de 1970 foi marcado pela filosofia tecnicista pautada na Teoria do Capital Humano, a 

década de 1980, por sua vez, emerge como rico cenário tomado pelos movimentos sociais de 

estudantes e educadores universitários que reagiam às determinações normativas 

comprometedoras da qualidade epistemológica, social, econômica e política do referido curso. 

O processo de redemocratização do país propicia uma mobilização da sociedade 

civil. Em meio a essa mobilização, os centros e faculdades de educação do país, constatando 
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que a educação não está de acordo com os interesses da maioria da população e que as 

mudanças não podem mais ocorrer via decretos, iniciam um forte movimento que visa, 

sobretudo, a um repensar dos cursos de formação dos profissionais do ensino. Como afirma 

(VEIGA, 1997), na década de 1980, o processo de discussão política, no tocante ao embate da 

sociedade civil e poder estatal, implicou a necessidade de as universidades, em especial as 

faculdades de educação do país, pensarem uma nova postura que levasse à definição de um 

projeto político-pedagógico mais engajado com a contemporaneidade. 

Segundo Brzezinski (1996), é devido ao “pacote pedagógico” de 1976, imposto 

por Valnir Chagas, do Conselho Federal de Educação, introduzindo severas mudanças nos 

cursos de formação de professores e incluindo até a progressiva extinção dos cursos de 

Pedagogia, que os profissionais da educação começam a se mobilizar. Além disso, o processo 

de mobilização decorre da necessidade de repensar-se o papel desses profissionais que não 

mais podiam continuar a agir de acordo com os ditames do modelo ditatorial que começava a 

se desestabilizar.  

Desse modo, incomodados com as mudanças legais e as finalidades que vinham 

determinando os rumos do curso de Pedagogia e dos profissionais por ele formados, estes 

uniram-se num movimento que foi conquistando dimensão nacional para sublinhar limites e 

exigir participação da sociedade acadêmica nas definições normativas e finalidades do curso, 

propondo caminhos à superação tecnicista.  

Dessa forma, o movimento de resistência foi se transformando numa arena de 

contestação, denúncia, oposição e crítica às ações autoritárias e conservadoras do poder 

destinadas a manter a dominação dos tecnocratas nas definições das políticas educacionais. 

Nesse contexto de resistência, destacamos o papel da Associação Nacional pela Formação de 

Profissionais da Educação (ANFOPE) que, à época, enfatizava o fato de a formação do 
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profissional de pedagogia não dar respostas significativas às necessidades educativas da 

maioria da população.  

Dentre as principais teses defendidas pela ANFOPE, constava a docência como 

base da formação de qualquer profissional da educação; a gestão democrática; a formação 

continuada; a indissociabilidade da teoria-prática. Além disso, essa associação buscou 

democratizar, em todo país, o processo de reestruturação dos cursos de pedagogia em 

conformidade com as necessidades e potencialidades de cada universidade.  

Em linhas gerais, os educadores que defendiam o curso de Pedagogia 

reivindicavam a superação do tecnicismo pedagógico em prol da formação do professor como 

educador. Em decorrência desse amplo debate, vários cursos de Pedagogia, no país, foram 

sendo redefinidos no final da década de 1980 e anos1990. Essas mudanças assentaram-se nos 

seguintes pressupostos: a educação é um ato político que demanda compromisso com a 

qualidade e democratização da escola pública; a articulação entre teoria e prática é o eixo da 

formação; não se pode dissociar a pesquisa, o ensino e a extensão; é preciso compreender-se a 

escola como totalidade orgânica centrada na discência, historicamente situada. 

A reforma educacional brasileira dos anos 1990 apresentou, entre outras 

características, uma grande produção de pareceres, resoluções, decretos e leis no âmbito 

federal, produção marcada por muitos pontos de incoerência e confrontos entre entidades de 

classe e legisladores e também entre legisladores entre si. No caso da formação de professores 

das séries iniciais e educação infantil, isso ficou bastante claro, como se pôde analisar no 

período pós LDB (Bello, 2003), principalmente no que se refere à questão sobre qual seria o 

curso que se responsabilizaria pela formação superior de professores das séries iniciais e 

educação infantil e também em relação ao locus considerado legítimo para essa formação. 

Segundo Brzezinski (2003), ainda na atualidade, percebe-se certa desconfiança e 

ameaça em relação ao curso de Pedagogia. A lógica da LDB 9.394/96, por exemplo, sugere a 
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intenção de sua extinção, principalmente com a criação dos Institutos Superiores de 

Educação.  

Para essa autora, além do acentuado teor de flexibilidade da atual LDB, uma de 

suas falhas reside na presença dos Institutos Superiores de Educação extra-universidade que 

absorvem, em parte, uma das funções do curso de Pedagogia: a de formar docentes para atuar 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Para ela, esses institutos, se 

devem existir, que existam dentro das universidades, local de pesquisa, reflexão; espaço 

próprio de produção do conhecimento. Nesse sentido, somam-se, na década de 1990, as vozes 

defensoras da universidade como lócus da formação desses profissionais. 

Conforme Aguiar (2003), os Institutos Superiores de Educação constituem-se em 

instituições de formação docente trazidas ao cenário brasileiro de forma imposta, alheias às 

discussões mais amplas, travadas democraticamente, entre profissionais da educação. Tais 

institutos, segundo afirma a autora, trazem uma lógica mercadológica pois, de certo modo, 

parecem proporcionar uma formação profissional duvidosa quanto aos fins político-sociais, 

influenciados por preceitos neoliberais que tomam a educação escolar como uma das 

estratégias para alcançar suas finalidades. Segundo Aguiar (2003), 

Tal formulação, de certo modo, põe os institutos superiores de educação no 
mesmo plano que as universidades, instâncias que tradicionalmente formam 
o licenciado para esse nível de ensino. Surge, pois, no cenário nacional, 
uma instituição formadora de profissionais para a educação básica sem que 
tenha havido uma discussão mais ampla com os setores diretamente 
envolvidos com o campo educacional. (p.202) 
 

 
Conforme expõem Brzezinski (2003) e Aguiar (2003), essa realidade fragiliza a 

formação profissional docente, podendo dar maior prioridade à “quantidade” de profissionais 

docentes com formação superior atuando na educação básica, desprovidos de uma sólida base 

teórica e de pesquisa. Essa política, segundo Brzezinski (2003), poderá estar contribuindo 

com o processo de desvalorização dos profissionais da educação via uma formação 

profissional duvidosa e aligeirada.  
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Assim, ao longo da sua história, conforme Silva (1999), o curso de Pedagogia 

constitui-se num cenário de discussões acerca da sua identidade e finalidade. Por um lado, há 

uma polifonia de vozes defendendo ser esse curso local da formação de professores tendo a 

docência como base da formação do pedagogo. Por outro lado, em nível nacional e 

internacional, há vozes defendendo a Pedagogia como ciência com objeto de análise próprio, 

não se resumindo, portanto, à docência. Nessa perspectiva, o curso de Pedagogia deverá 

formar o pedagogo, o especialista em educação não apenas escolar. Essa tendência valoriza a 

importância da formação docente dentro das universidades ocupando seu campo 

epistemológico e científico próprio – conforme mostra Libâneo (2002) –, sem, contudo, 

confundir docência com pedagogia.  

Esse autor defende que a Pedagogia possui um campo científico diferente da 

docência, e esta, por sua vez, sem perder sua importância indiscutível, possui um campo de 

conhecimentos específicos. Mas esse ponto de vista ainda não foi aceito pelas entidades 

educacionais, como indica Silva (1999), sob o argumento de que tal posicionamento contraria 

os anseios da maioria da comunidade educacional.  

Libâneo (2002) declara que até incomoda conviver com a concepção de pedagogia 

reduzida à docência e não aceita, confortavelmente, a sua defesa exclusiva como base da 

formação do pedagogo. Talvez por isso, com Silva (1999), constatamos que o curso de 

Pedagogia sofre impasses acerca da sua identidade até hoje. Não parece difícil confirmar essa 

indefinição sobre o que é ser pedagogo. Basta ouvir o que a sociedade compreende sobre essa 

profissão: ela entende-a, na maioria das vezes, como docência. Ou seja, ser pedagoga ou 

pedagogo, para várias pessoas, como temos percebido na prática profissional, é o mesmo que 

ser professor ou professora, quando não nos relacionam com psicólogos na tentativa de 

entender nossa função. 
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Todos os avanços históricos que marcam o curso de Pedagogia ao longo de sua 

trajetória reforçam a relevância de estudar-se sobre a politicidade da educação. Nossa 

preocupação procede tendo em vista que o curso objetiva uma formação crítico-reflexiva 

atuante instrumentalizadora do profissional educador analisador da sua prática educativa 

docente ou não, e influências educativas que possam contribuir, ou não, com a formação de 

uma sociedade menos injusta.  

Conforme (BATISTA NETO & SANTIAGO, 2007), o Centro de Educação da 

UFPE (CE) foi criado em 1975, desvinculando-se da antiga Faculdade de Filosofia de 

Pernambuco (FAFIPE), por força da Reforma Universitária de 1968, sendo implantado no 

campus da Cidade Universitária da UFPE, até a atualidade 

Trata-se de um centro acadêmico pioneiro no campo da formação inicial e 

continuada de docentes, além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão em 

consonância com ONGs, movimentos sociais diversos e outras Instituições Federais de ensino 

Superior, tanto nacionais como internacionais. Seu programa de pós-graduação tomou corpo 

desde finais dos anos 1970, com vasta produção do conhecimento no campo da educação.  

É formado por um quadro docente de alto nível, com amplos investimentos na 

formação continuada nos anos 1990 e 2000, e se destaca pelo reconhecimento da seriedade na 

produção do conhecimento científico no campo da educação, expressos em dissertações, teses 

e publicações diversas.  

O Centro de Educação atende as diversas Licenciaturas da UFPE, com apoio do 

Colégio de Aplicação que oferece vasto campo de estágio para estudantes da área.  O centro 

desenvolve projetos de formação continuada para docentes da rede pública de ensino.  Em seu 

interior está, dentre outras entidades acadêmicas, o Centro Paulo Freire, que tem o objetivo de 

contribuir com a divulgação, estudos críticos e publicações sobre o pensamento desse 

eminente educador, a Cátedra Paulo Freire e o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
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Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular (NUPEP) que, dentre outras atividades, 

também desenvolve estudos e ações no campo da Educação Popular tendoa o pensamento de 

Paulo Freire como uma das principais fontes de inspiração. 

 

Contribuições do Pensamento de Paulo Freire à formação em Pedagogia 

 

Considerando o breve traçado histórico que delineamos sobre o curso de 

Pedagogia no Brasil e acreditando na contribuição teórica de Paulo Freire para nossa 

formação inicial no referido curso, passaremos a uma sinóptica reflexão sobre essa 

contribuição para o vasto campo da educação de um modo geral, entendida como necessidade 

ontológica do ser humano (FREIRE, 1992).  

Na realidade, notamos que são muitas as contribuições que o pensamento de 

Paulo Freire lega ao vasto campo da educação e à formação de qualquer profissional, não 

apenas ao docente. Essa reflexão fundamenta-se em Gadotti (2005), para quem as abordagens 

freireanas  

transbordaram-se para outros campos do conhecimento, criando raízes nos 
mais variados solos – desde os mocambos do Recife até as comunidades 
barakunins do Japão -, fortalecendo teorias e práticas educacionais, bem 
como auxiliando reflexões não só de educadores, mas também de médicos, 
terapeutas, cientistas sociais, filósofos, antropólogos e outros profissionais. 
Seu pensamento é considerado um parâmetro de transdisciplinaridade. 
(p.10).  

 

Então, considerando toda uma polifonia de aspectos teóricos, filosóficos, 

humanos, antropológicos, políticos, sociais, psicológicos, éticos e estéticos desenvolvidos por 

Freire, ao refletir sobre o significado do diálogo, do amor, da humanização, da opressão, do 

mundo histórico, da inconclusão do ser humano, da problematização, da interdisciplinaridade, 

do multiculturalismo, do saber de experiência feito, da educação bancária etc., optamos por 

estudar a politicidade do fenômeno educação por ter sido este o elemento que mais nos 
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inquietou desde o decurso da formação inicial, quando passamos a desenvolver percepções 

acerca da sua diretividade.  

Acreditamos que o conhecimento mais amplo sobre a politicidade da educação, ou 

seja, sua diretividade conservadora ou transformadora, poderá contribuir, dentre outras coisas, 

com a indissociável relação teoria-prática, com o ciclo gnosiológico do conhecimento, com a 

indissociabilidade entre docência e pesquisa, pois anima a reflexão dialética sobre nossa 

maneira de estar sendo no mundo e com o mundo, as intencionalidades que essa dinâmica 

implica. Nesses passos, os conteúdos codificados, ao serem descodificados num contexto 

teórico intercultural, envolvem-nos nessa impossível dicotomia entre leitura do mundo e 

leitura da palavra. Nesse ciclo, a educação faz-se auto-educação.  

Para conduzir esse ininterrupto processo educativo, problematizador, em 

consonância com nossa opção política, acreditamos ser imprescindível a consolidação do 

saber sobre a politicidade da educação, maior clareza da nossa opção política na direção da 

diretividade da prática educativa. A nosso ver, esse instrumento epistemológico poderá 

contribuir para que, por exemplo, o conteúdo estudado não venha a ser um real estrangeiro, 

como diz Freire (2002), ao contexto em que se dá, pois, do contrário, permanecerão “a escola 

primária, a escola média e a própria universidade, marcadas, todas elas, de uma ostensiva 

‘inexperiência democrática’(...), dinamizando um agir educativo quase inteiramente ‘florido’ 

e sem consonância com a realidade.” (FREIRE, 2002, p. 47). 

Acreditamos que, nessa direção, a formação inicial poderá estar contribuindo 

ainda mais para que educadores e educadoras, conquistando sua autonomia, criem e recriem 

sua prática educativa em maior consonância com sua opção política, diminuindo sempre a 

distância entre o que falam e o que fazem. Essa perspectiva, cremos, poderá possibilitar aos 

futuros profissionais da educação, escolar ou não, visões de como poderão agir na 
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desconstrução de uma educação bancária em prol de uma educação de natureza 

humanizadora,  pois, como afirma Imbernón (2004),  

a profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século 
XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato 
provém, e que se tornou inteiramente obsoleta para a educação dos futuros 
cidadãos em uma sociedade democrática: plural, participativa, solidária, 
integradora. (p.7). 
 

 

De fato, a politicidade da educação foi despertando-nos preocupações 

epistemológicas sobre a qualidade ideopolítica da prática educativa, docente ou não, até 

porque, como diz Freire (2001c), “não basta dizer que a educação é um ato político assim 

como não basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso assumir realmente a 

politicidade da educação”. (p. 46).  

Então, na diretividade ideopolítica que orienta nossa prática educativa, com Paulo 

Freire (1979), esforçamo-nos por trabalhar a partir de um ponto de vista: o do povo oprimido, 

desprivilegiado, discriminado e, portanto, das situações de opressão, dominação, 

desumanização e tantas mais que marcam e acentuam as injustiças sociais em nossa 

contemporaneidade permeada por interesses e valores divergentes.  

Foi considerando essa conjuntura de complexidades, que toma corpo no contexto 

histórico da globalização hegemônica em contraposição à globalização contra-hegemônica 

(SANTOS, 2006), que fomos interessando-nos mais pelo estudo da politicidade da educação, 

sua diretividade, bem como pela maneira como nós, educadores e educadoras, estamos 

compreendendo esse assunto. 

Com Freire (2003), preocupamo-nos com essa questão, pois entendemos que  

[...] não há prática educativa que não se direcione para um certo objetivo, 
que não envolva um certo sonho, uma certa utopia. A diretividade da prática 
educativa explica sua politicidade (...) a impossibilidade de ser um que fazer 
‘assexuado’ ou neutro. (p.118).  
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Portanto, “é neste sentido que, do ponto de vista dominante, quanto mais se 

proclame a mentira da neutralidade da prática educativa (...), tanto melhor para consecução 

dos seus fins.” (FREIRE, 2003, p.118). 

A politicidade da educação, na perspectiva defendida por Paulo Freire, luta pela 

diminuição histórica do pluriculturalismo na busca contínua pelo multiculturalismo como 

projeto social inacabado (FREIRE, 1992). Um dos caminhos, a nosso ver, está no esforço de 

tornarmos possível a prática da inter/transculturalidade nos espaços democráticos de uma 

prática educativa e práxis pedagógica, escolar ou não, preocupada com a superação de 

sistemas de dominação cultural, social, político, econômico e outros.  

Portanto, poderá estar sendo fundamental considerarmos que, no cenário mundial 

regido pelo poder econômico, a educação parece vir ocupando uma posição estratégica para 

atender interesses antagônicos. De um lado, tenta-se transformar a educação num produto a 

ser vendido (GENTILI, 1996); de outro, ergue-se a luta ideopolítica contra essa finalidade 

mercadológica pela via da Educação Popular que, mesmo reconhecendo a importância da 

formação profissional do ser humano, não desconsidera a opressão no mundo histórico 

cultural, e por isso dá ênfase a uma educação humanizadora, politizadora, indissociável da 

formação profissional plasmando-se na estrutura social problematizada. Nesse sentido, o 

fenômeno educação, ao veicular interesses diversos, poderá, em conformidade com sua 

politicidade, contribuir com a transformação ou com a confirmação do status quo permeado 

de realidades que não queremos. 

Considerando essa politicidade, indagamos: Se etimologicamente educação 

significa transformação, mudança, que mudança ou transformação estamos promovendo? A 

favor de quê? De quem? Contra o quê? Contra quem? É importante perceber que 

desconsiderar essa politicidade já constitui, por si só, um ato político (FREIRE, 1999). 
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Na concepção de educação defendida por Paulo Freire, a politicidade da educação 

tem a finalidade de contribuir com a inconclusa humanização do ser humano, do seu mundo 

cultural, social, econômico e histórico, na busca incessante por um mundo menos injusto. Ele 

pensa a partir de um ponto de vista, o dos esfarrapados do mundo, como afirma em 

Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. 

Sua militância é pelo direito do ser humano de ter mais não somente em termos 

econômicos que adquire importância vital, mas também ter mais dignidade, direitos, deveres, 

participação, respeito, enfim, para ser mais feliz, humano, participativo, coletivo, engajado, 

amoroso, motivado, interventivo, autônomo, criativo, socializado, numa palavra: sujeito da 

sua existência pessoal e coletiva no sentido mais humano do termo e não num sentido 

competitivo e individualista, semeado pelo neoliberalismo que dissemina sua compreensão 

sobre autonomia. 

Há, portanto, uma politicidade cuja diretividade busca contribuir com nosso 

processo de humanização, que é permanente. Contudo, há outra cuja diretividade desumaniza, 

aliena, bloqueia a formação de uma consciência mais crítica frente ao mundo cultural. 

Considerando esse contexto, vale dizer do cuidado que devemos ter em relação à politicidade 

da educação, pois há uma finalidade individualista e mercadológica, disseminada sutilmente 

pelo neoliberalismo que também busca autonomia, participação, criatividade, intervenção no 

mundo; mas, numa direção antagônica em relação às finalidades buscadas pela educação 

libertadora.  

Com Gentili (1996), enfatizamos que o neoliberalismo alimenta e direciona 

filosoficamente o mundo axiológico do universo capitalista. Em contrapartida a educação que 

defendemos, é visceralmente antagônica aos fins neoliberais. Falamos de uma educação 

humanizadora e não desumanizadora; de uma educação transformadora e não declarante da 
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inexorabilidade do tempo presente. Falamos de uma educação libertadora, e não de uma 

educação alienadora. 

Daí o embate ideopolítico que dá cores diferentes à natureza do fenômeno 

educação, portanto, sua politicidade. Nesse cenário, a Pedagogia é por nós compreendida 

como ciência da teoria e da prática educativa, que toma o fenômeno educação como objeto de 

sua reflexão diagnóstica, judicativa, teleológica (SOUZA, 2007). Nessa direção, o curso de 

Pedagogia é compreendido como espaço de formação profissional técnico-científica de 

profissionais que possam exercer essa reflexão e ação pedagógica sobre o fenômeno 

educação.  

Em síntese, ao buscarmos nos aproximar do conceito de politicidade da educação, 

teorizada por Paulo Freire, desejamos  analisar os saberes que concluintes do curso de 

Pedagogia constroem sobre essa natureza da educação. Acreditamos que, sendo concluintes, 

terão maior propriedade para expressar saberes sobre o assunto, confirmar ou negar que 

concluímos o curso com frágil saber sobre a politicidade da educação.  

Para essa tarefa, elegemos como campo empírico o curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, pois ele se configura como um curso de 

formação de professores/educadores que vêm marcando participação nos debates nacionais 

sobre formação docente (MONTEIRO, 2005). Além disso, a base curricular desse curso vem 

dando ênfase à formação de um profissional pedagogo que vivencie a indissociabilidade entre 

teoria e prática no campo da educação escolar, tomando a prática de ensino como campo de 

análise e intervenção, além de buscar uma formação profissional capaz de não somente 

estabelecer a crítica sobre a sociedade atual, como nela intervir buscando contribuir, via 

prática docente/educativa, para sua transformação histórica (MONTEIRO, 2005).  
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Estudos sobre Paulo Freire e Sua teoria 

A democracia radical de Paulo Freire é analisada por Torres, Cadiz e Wong 

(2002) que focalizam a atuação desse educador quando secretário de educação na 

administração petista em São Paulo, 1989.  

Entre outros aspectos, Scocuglia (2003) destaca a importância do pensamento de 

Paulo Freire para a atual crise paradigmática, acentuando, dentre outros pontos, sua 

contribuição para construção de uma ciência não dissociada da afetividade. Aronowitz (1998) 

analisa a natureza do humanismo presente no pensamento de Paulo Freire, mostrando que ele 

foi à teoria psicanalítica, dentre outras, para compor um humanismo que não se constitui fora 

da práxis.  

Em relato sobre a sua convivência com Paulo Freire e sua teoria, Gadotti (1997) 

afirma que, para Freire, conhecer é redescobrir, reconstruir, e não copiar, como na pedagogia 

dos conteúdos. A educação não pode ser orientada pelo paradigma de uma empresa, que dá 

ênfase apenas à eficiência. Esse paradigma ignora o ser humano. Segundo os construtivistas, 

aprende-se quando se quer aprender, e só se aprende o que é significativo. 

Leal e Souza (2000) estudaram os desafios da Educação Crítica, Progressista e 

Libertadora, fundamentados em Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido), e apresentaram 

alguns referenciais defendidos por ele que, de forma dialética, remete-nos a repensar os 

gargalos que dificultam fazer Educação de qualidade no Brasil, em especial, aquela cujos 

resultados tenham repercussão positiva para a sociedade, para a coletividade, resultante de 

uma práxis verdadeiramente conscientizadora e emancipadora. Para os autores, Pedagogia do 

Oprimido, introduz idéias ainda hoje atuais, importantes para formar profissionais para 

atuarem no contexto educacional deste terceiro milênio. 

Souza (2007), dentre outros aspectos, aborda a humanização que responde à 

inconclusão do ser humano como processo permanente de uma concepção de educação que 
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luta contra processos de desumanização e discriminação. Na mesma obra, esse autor traz a 

contribuição da teoria de Paulo Freire para formação do currículo, bem como sua 

compreensão de Educação Popular como contribuição à formação de uma Pedagogia 

entendida como ciência da educação. 

Reconhecemos a complexidade que marca o pensamento de Paulo Freire, bem 

como as diferentes formas como vem sendo abordado e estudado, no entanto nossa 

inquietação reside em nos aproximar um pouco do conceito de politicidade da educação 

pensado por Paulo Freire, bem como do que concluintes do Curso de Pedagogia entendem 

sobre esse assunto.  
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CAPÍTULO I 
 
 

PAULO FREIRE: SUA PRÁXIS E NELA A PERCEPÇÃO DA 
POLITICIDADE DA EDUCAÇÃO. 
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Neste capítulo destacamos fragmentos da trajetória de vida de Paulo Freire, ao 

longo da qual foi desvelando o caráter de não neutralidade da educação e construindo sua 

teoria e nela o conceito de politicidade da educação. Ficamos à vontade para fazer isso porque 

Freire fazia questão de registrar em seus livros, sobretudo dialogados, palestras, conferências 

e encontros com amigos, a marca forte da sua existência na formação de sua teoria. Dentre 

outros, o período da infância e adolescência tiveram grande influência, segundo ele mesmo 

comenta: 

Em 1928, ouvia meu pai e meu tio Monteiro falando do autoritarismo, da 
robustez do poder dos poderosos, do ‘sabe com quem está falando?’, do 
arbítrio, dos desmandos, das falcatruas, do desrespeito ao povo, de sua 
exploração, do silêncio que lhe era imposto, da impunidade dos dominantes e 
de seus asseclas, da prática segundo a qual aos amigos tudo; aos inimigos a 
lei. (FREIRE, 2003b, p. 72-3). 

 

Conforme pudemos ver, a educação familiar tem profundo reflexo na elaboração 

da sua concepção de educação. A teoria foi brotando a partir daí, no democrático e amoroso 

convívio da família, aliado às situações existenciais difíceis, vivenciadas, inicialmente, em 

Recife e, posteriormente, em outros lugares, como ele mesmo relata: “deixávamos o Recife 

por causa das dificuldades que a família começava a ter há dois ou três anos, em decorrência 

da concordata que Rodovalho, um dos meus tios maternos, se vira obrigado a propor” (2003b, 

p. 63). 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife. Como 

afirma em Cartas a Cristina, foi sempre um menino “conectivo”. Essa habilidade, 

acreditamos, facilitou-lhe a aguçada percepção da realidade política, econômica, social e 

cultural em que estava inserido.  

Posteriormente, ao reler seu passado, reconhece certo conservadorismo da família 

que, mesmo decadente, não se rendia a padrões de classes menos privilegiadas. Não por mero 

preconceito de classe, vale enfatizar, mas talvez por certa vaidade. Na verdade, sua educação 

familiar cultivava o amor, a solidariedade, o respeito às liberdades, às diferenças, às pessoas.  
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Naquela época, o salário do seu pai, militar forçosamente aposentado devido a problemas de 

saúde, não era suficiente para suprir as necessidades da família. Toda tentativa seu progenitor 

havia feito para superar as dificuldades financeiras que se agravavam.  Freire o viu, algumas 

vezes, compartilhando, emocionado, as dificuldades econômicas vividas.  Esses foram 

momentos marcantes da vida de Freire que, já criança, sentia, a seu modo, a dor daquela 

situação, embora ainda não entendesse as suas origens de classe. (FREIRE, 2003b) 

Os problemas financeiros da família agravavam-se. Assim teve, ainda criança, 

seu primeiro contato com a classe trabalhadora, em Jaboatão dos Guararapes. Foi, então, na 

convivência com meninos e meninas dos córregos e mocambos desse município, que “[...] em 

tenra idade, já pensava que o mundo teria de ser mudado” (FREIRE, 2003b, p. 37-8).  Nunca 

achou que os problemas e sofrimentos vividos eram obra e vontade de Deus, restando-lhe 

apenas a conformação e a acomodação. Esse fatalismo burguês é, visceralmente, incompatível 

com a marca esperançosa do seu pensamento. Enquanto há uma educação disseminando 

impossibilidades onde só houve intervenção humana, há outra educação disseminando 

possibilidades, sonhos possíveis no mundo histórico que cotidianamente construímos. 

A vivência em um bairro pobre de Jaboatão dos Guararapes proporcionou-lhe o 

contato com a fala popular, com as brincadeiras, as interdições que limitavam o direito do 

povo de ter mais e ser mais, com a diferença entre seus costumes de classe média e os dos 

outros amigos pobres que o viam como diferente. Todas essas experiências remotas já lhe 

indicavam a existência de uma sociedade de classes, organizada entre opressores e oprimidos. 

Assim, mais tarde, vai admitir que ações e valores do pólo opressor podem se fazer presentes 

nas ações e valores do pólo oprimido, nas interações entre eles mesmos, sendo portanto 

reproduzidas na convivência social em família, no trabalho, na rua. Obviamente, naquele 

tempo de infância, ele não compreendia a sociedade dessa forma. Ou melhor, não percebia as 

desigualdades entre os que tudo tinham e os que nada ou quase nada podiam ter. Esses 
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momentos foram fundamentais (dentre outros) para a elaboração da sua Pedagogia do 

Oprimido e compreensão do conceito de classes sociais.  

Na adolescência, já órfão de pai, para ajudar sua mãe nas despesas, ensinava o 

que sabia de Língua Portuguesa aos amigos em aulas de reforço. Naquela época, por falta do 

então curso ginasial nas escolas de Jaboatão, sua mãe muito “andarilhou” à procura de um 

colégio em Recife que o aceitasse como aluno bolsista. Finalmente, foi acolhido pelo diretor 

do Colégio Oswaldo Cruz, que lhe fez uma única exigência: que ele estudasse. Nesse 

estabelecimento de ensino, cursou do ginasial ao pré-jurídico, tornando-se auxiliar nas aulas 

de Língua Portuguesa e, posteriormente, professor dessa disciplina no mesmo colégio. Só 

assim foi possível, além de fazer um trabalho que lhe dava prazer, ajudar melhor nas despesas 

da família. 

Como professor iniciante, já conseguia romper algumas práticas obsoletas de 

mera transferência de conhecimento, uma Educação Bancária, conforme teorizou mais 

adiante. Notava a inadequação dessa prática docente que não instigava a curiosidade, 

criatividade, a comunicação em torno da vida. Preconizava a necessidade de uma 

aprendizagem mais significativa. Por isso, suas aulas eram dinâmicas e estimulavam a 

participação da turma, a criatividade. Acreditava que as pessoas tinham um potencial e eram 

capazes de produzir, de criar, de aprender. Já nesse período Paulo Freire entendia que a 

educação deve existir para atender às ontológicas necessidades humanas. Mais tarde teorizou 

sobre a inconclusão humana, capacidade de humanização e desumanização, pois os seres 

humanos são seres inconclusos, reflexivos, os únicos que conseguiram desenvolver a 

capacidade de pensar. 

Não havendo, no Recife daquela época, curso de Pedagogia, optou pela 

advocacia, única área de humanas que o atraiu. Concluindo a faculdade, chegou a montar com 

alguns amigos um pequeno escritório. Assumiu algumas causas, mas não concluiu uma 
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sequer. Não era o tipo de trabalho que lhe dava prazer, embora reconhecesse a importância da 

profissão. Decidido a não exercer a advocacia, aceitou o convite de um amigo para integrar-se 

à primeira equipe do Serviço Social da Indústria (SESI), no Recife, e trabalhar no setor de 

Educação e Cultura. O convívio com a esposa e professora primária, Elza, contribuiu com 

essa decisão e com sua formação permanente de educador.  

No SESI, foi aprendendo, na prática, que não se deve falar às classes 

trabalhadoras sem antes conhecer-se sua “leitura de mundo”, seu “saber de experiência feito”. 

Reconhecia que pessoas simples do povo enfrentavam duras limitações de sobrevivência e 

que tinham um saber construído no interior das suas condições de vida, nas resistências aos 

desafios postos por essas condições. Sabia que o homem e a mulher simples, do povo, 

construíam certa filosofia que orientava suas vidas. A experiência foi ensinando-lhe que não 

era apenas ele quem sabia e podia ensinar: aprendeu que, naquela interação educativa, tinha o 

que também ouvir e aprender. 

 Pautava sua prática educativa em procedimentos e objetivos que possivelmente 

culminariam na construção permanente e aprendizagem da democracia como forma de vida. 

Para ele, democracia se aprende na vivência, no dia a dia, no esforço para construí-la, nas 

interações de respeito mútuo e combate às ações desumanas, excludentes e discriminatórias. 

Desse modo, através dos erros, conforme comenta em Pedagogia da Esperança, não seria 

possível, partindo de métodos autoritários, atingir os objetivos educacionais desejados. Seria 

imprescindível democratizar o processo, procurando o máximo de coerência entre o discurso e 

a prática. Primeiro era preciso ouvir o povo, conhecer sua “leitura de mundo”, seu “saber de 

experiência feito”. Assim, dedicava-se às profundas leituras, releituras e reflexões sobre a 

prática docente e educativa para melhor exercitá-la (FREIRE, 1992). 

Conhecia muito bem o caráter assistencialista do SESI, organizado através de 

parceria entre os industriais e o governo populista de Vargas, na segunda metade da década de 
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1940. Para ele estava claro que o objetivo da educação oferecida pelo SESI era, dentre outros, 

tolher o poder de organização política e reivindicação da classe trabalhadora. Daí, naquela 

época, voltar-se para formar técnicos numa perspectiva tecnicista desprovida da formação 

política. A intencionalidade de Paulo Freire era oportunizar ao homem e à mulher o direito 

fundamental de não somente ter formação profissional, mas também de pensar, discutir, agir, 

dizer sua palavra, expressar seu próprio mundo, inserir-se nesse mundo, transformá-lo.  

Ele não compreende uma formação técnica, por exemplo, desprovida dessa 

dimensão humana. Não concebe uma formação profissional despida da humana. Nesse 

embate, a politicidade da educação adquiria cores diferentes dando forma ao tipo de educação 

que atendia interesses opostos aos dominantes. Assim, já nessa sua prática docente inicial, 

podemos depreender o conceito de politicidade como diretividade da educação. Toda 

educação tem uma diretividade, explícita ou implícita, ou seja, está voltada para conservar o 

status quo, ou para buscar caminhos que contribuam com a permanente transformação social. 

No SESI, jamais seria admitida uma prática educativa voltada para o aprendizado 

prático da democracia e para a participação da classe trabalhadora dominada. Freire já estava 

ciente do assistencialismo sesiano, contudo, ao experimentar, na prática, os limites e as 

possibilidades existentes, fez o que foi possível para construir espaços democráticos, 

assumindo uma postura favorável à classe trabalhadora dominada. 

Entre 1940 e 1950, o SESI experimentou um período de participação, autonomia e 

crescimento humano em toda a sua organização política e educativa, antes inteiramente 

assistencialista. Buscava-se, nessa época, respeitar o direito à voz da classe trabalhadora.  

O trabalho de dez anos no SESI constituiu-se como bastante significativo e 

contribuiu, posteriormente, para sistematização da tese de Freire, Educação e atualidade 

brasileira, defendida em 1959, como pré-requisito ao concurso para cadeira de História e 
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Filosofia da Educação na Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco 

(FREIRE, 2002).  

Foi, portanto, nas experiências vividas desde a infância, mais tarde analisadas, que 

epistemologicamente compreendeu o porquê da fome, miséria, analfabetismo, pobreza, 

exploração, opressões e outras formas de injustiça social. Desse modo, os reflexos da sua 

existência pessoal e profissional foram penetrando e esculpindo suas análises, dando 

dimensão ao edifício da sua teoria da educação, portanto, à Pedagogia que deu novos rumos à 

Educação Popular, antes entendida como educação para pobres. Com Paulo Freire, ela passou 

a adquirir perfil de teoria por centrar-se nas reflexões sobre sistemas desumanos de opressão 

(SOUZA, 2007). 

Em síntese, as experiências sistemáticas de Paulo Freire no campo da educação 

iniciaram-se em Recife, a princípio no Colégio Oswaldo Cruz, depois no SESI e, 

posteriormente, estenderam-se ao Movimento de Cultura Popular (MCP), culminando com a 

experiência de alfabetização em Angicos, interior do Rio Grande do Norte, onde se tornou 

reconhecido nacional e internacionalmente. Logo em seguida, num período de relativa 

democratização, Freire coloca em ação o Plano Nacional de Alfabetização por iniciativa do 

governo João Goulart.  

A atividade educativa desenvolvida no SESI, como diretor do setor de educação e 

cultura, de 1955 a 1957, como superintendente dessa instituição, facilitou aprimoramentos 

políticos da prática educativa no Movimento de Cultura Popular (MCP). Cabe lembrar que o 

MCP foi criado numa iniciativa do governo de Miguel Arraes, no início dos anos 1960, com o 

objetivo de realizar um trabalho pedagógico democrático com o povo. No desenvolvimento 

do MCP, Paulo Freire teve participação ativa.  

O amplo projeto MCP envolvia, entre outras atividades sociais e educacionais, 

o centro de cultura com danças, teatro popular, e os círculos de cultura. Nesses espaços, 
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organizavam-se debates envolvendo assuntos econômicos, sociais e políticos, que eram 

compartilhados com o povo naquele tempo. O participantes,  geralmente jovens 

universitários, que acreditavam na educação como um dos meios para  promoverem-se 

processos de mudança social, faziam uma pesquisa prévia entre as pessoas das classes 

populares, objetivando colher sugestões temáticas para os instigantes debates coletivos. Essas 

temáticas eram posteriormente estudadas, organizadas, ampliadas e levadas ao diálogo nos 

círculos de cultura. Nesse intercâmbio, o diálogo configurava-se como uma filosofia de 

trabalho compreendida também como necessidade humana de comunicar experiências 

existenciais, ouvir, opinar, discutir, interagir, participar. Enfim, tratava-se de uma estratégia 

de conscientização, problematização, ampliação de conhecimentos e valorização da cultura 

popular. (FREIRE, 1992; 2003b). 

Ressaltamos aqui que não se trata de conscientização domesticadora, alienadora, 

conservadora do status quo dominante de sociedade. A conscientização, nessa perspectiva, diz 

respeito à inserção do povo na vida político-social daquela época, estimulando-o a ler o 

mundo desnudado da ideologia dominante, estar mais informado dos acontecimentos sociais, 

direitos e necessidades coletivas mais urgentes, ou seja, a não ser mero objeto da história, mas 

sujeito em relação dialética na existência que fazemos e por ela somos feitos, mas não 

determinados. Os temas trazidos ao debate coletivo partiam do povo e a ele retornavam de 

modo mais elaborado, ampliado e sistematizado, para serem discutidos e apreendidos na 

problematização do mundo vivido como parte de uma totalidade mais complexa que 

precisamos buscar compreender para sobre ele atuar cada vez melhor (FREIRE, 2001b). 

Percebendo o interesse e eficiência nas discussões que envolviam pessoas 

alfabetizadas ou não, Paulo Freire aproveita essa metodologia de trabalho para alfabetização. 

Essa estratégia conduzia a uma prática de politicidade comprometida com o oprimido, com os 

dominados do mundo, com as maiorias exploradas, imersas na cotidianeidade, mas capazes 
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de, tomando distância da objetividade, compreender melhor que a história é tempo de 

possibilidades. A novidade encontrava-se na presença do diálogo problematizador em torno 

dos conteúdos existenciais codificados no processo de alfabetização das pessoas jovens e 

adultas. Sem dúvida, isso representava um grande avanço educativo frente aos programas de 

alfabetização infantilizantes e escolarizantes da época. 

Os resultados positivos da experiência do MCP levaram Paulo Freire ao Rio 

Grande do Norte, a convite do governador e do Secretário de Educação, para realizar uma 

experiência de alfabetização, em Angicos, humilde cidade do interior do Rio Grande do 

Norte. Freire aceitou o convite para experimentar o “método de alfabetização” com algumas 

prévias exigências de ordem não menos políticas. A não intromissão da política partidária em 

seu trabalho de educador, por exemplo, era uma de suas exigências, conforme relatam 

(FERNANDES & TERRA,1994).  

Era notória a preocupação de Paulo Freire com o processo ininterrupto de 

conscientização da realidade social e histórica, ou seja, fazer surgir e fortalecer a consciência 

de classe através da educação, cuja politicidade tomasse como conteúdo de base a discussão 

em torno do mundo real vivido, as condições existenciais concretas, problemas, dificuldades, 

valores, cultura e formas de resistência dos homens e mulheres. Era a partir desse conteúdo 

concreto que buscava sua ampliação ou aprofundamento, trazendo o conhecimento filosófico 

científico. Só assim seria possível, conforme ele defendia, criar um novo conhecimento sobre 

o mundo. Sabia que o alcance dessa formação política e científica não poderia ser idealista, 

mas praxiológica, ou seja, era preciso não somente conhecer o porquê das coisas, mas 

encontrar formas de atuar historicamente dentro dos limites e possibilidades de cada 

espaço/tempo. Era preciso que o oprimido conquistasse a consciência de classe explorada e 

das razões que provocavam a desigualdade.  
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Essa preocupação, como ato político, nasce e vai tornando-se complexa na sua 

prática de educador, a partir da qual vai percebendo que não se fala para o povo, mas com o 

povo, pois este tem um saber oriundo da própria experiência e consciência de classe, tem o 

que também ensinar. Falar ao povo, segundo Freire, é um ato dominante, enquanto falar com 

o povo sugere um ensaio democrático. O educador não é o único que sabe e, no ciclo 

gnosiológico, o diálogo constitui-se num reencontro de sujeitos cognoscentes que “ad-

miram”, reflexivamente, os objetos cognoscíveis codificados, buscando a compreensão das 

estruturas profundas de tais codificações (FREIRE, 1979). Esse proceder possibilita a 

ressocialização (SOUZA, 2007), a recriação de conhecimentos e de outras formas de 

vivenciar a existência no mundo cultural que construímos. Esse processo teórico-

metodológico exigia, como conteúdo ideopolítico, o desvelamento do mundo histórico-

cultural; a admiração da parcialidade na totalidade dialética para, problematizando-a, 

compreendê-la como parte da totalidade . 

Para Freire a conscientização é fruto de um complexo processo dialético entre 

objetividade e subjetividade. Ninguém conscientiza ninguém, homens e mulheres se 

conscientizam em comunhão, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 1979). A conscientização 

não é um dado terminado ou algo doado; mas uma permanente práxis no interior da qual se 

busca compreender melhor a si mesmo e a sociedade de classes. Assim, o ciclo gnosiológico, 

vivenciado nos círculos de cultura, como contextos teóricos, proporciona a reflexão 

problematizadora em torno do conhecimento anterior, ou seja, é possível, em certos 

momentos, identificar a percepção anterior de mundo e de si próprio atuando nesse mundo. 

Desvela-se a ideologia dominante introjetada nos oprimidos. 

O ciclo gnosiológico ocorre nessa dialética entre sujeito e objeto, ser humano e 

mundo histórico. Nele é possível compreender que não há determinismos, fatalismos, mas 

condicionamentos, historicidade, possibilidades. Para tanto, a prática educativa constitui-se 
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como “ação cultural para liberdade”, transformação humana e social de forma dialética e 

inconclusa. A natureza política da educação nesse contexto está comprometida com o 

desvelamento da realidade social e histórica geradora das condições subumanas de vida das 

classes dominadas em termos não apenas econômicos, mas cultural, social, axiológico, 

político. 

Assim, expostos os princípios, Freire preparou a equipe voluntária de monitores e 

coordenadores, que, posteriormente, iam de casa em casa com a finalidade de conhecer e 

registrar a cultura, a linguagem, os costumes do povo de Angicos. A equipe organizava os 

conteúdos a serem estudados a partir desse levantamento prévio. Cabe sublinhar a dimensão 

antropológica da educação pensada por Paulo Freire em que o povo, não alfabetizado, era 

convidado a aprender a ler e escrever partindo das suas experiências existenciais, da própria 

leitura de mundo. Dessa forma, Freire refletia, intuía, aprofundava e praticava com êxito sua 

compreensão de educação e de alfabetização, cuja politicidade estava comprometida com as 

massas oprimidas. Uma concepção de educação e alfabetização como atos de sujeitos 

criativos em processo permanente de formação. 

Então, partindo das experiências vividas pelo povo, propunha a codificação e 

decodificação dessas situações, envolvendo educandos e educadores num diálogo 

problematizador em torno do vivido reproduzido em imagens. O método possibilitava a 

compreensão do complexo conceito de cultura, ou seja, conseguia-se entender como a 

sociedade se organizava, gerando assim uma visão de mundo, formal ou informal, em prol de 

uma nova forma de inserção no mundo. Aprendia-se a escrever e a ler apreendendo-se e 

expressando-se a realidade social concreta que, feita por homens e mulheres, pode ser 

transformada. Essa prática expressava o entendimento de que não há determinismos, 

inexorabilidade do futuro ou do tempo presente, mas possibilidades históricas de mudanças 

humanas e sociais, sonhos, projetos e esperança possíveis.  



45 
 

Para a realização desse grande projeto educacional, vários círculos de cultura 

foram formados em espaços disponibilizados como residências, igreja, praças. Era o 

aprendizado da leitura da palavra em sintonia com a leitura de mundo. Assim, seguiam-se os 

debates e discussões sobre problemáticas vivenciadas pelo povo. Em última instância, 

podemos dizer que vida e alfabetização não estavam divorciadas, marcando assim a 

politicidade da educação transformadora. O resultado desse empreendimento culminou com 

trezentas pessoas alfabetizadas, lingüística e politicamente, em 40 horas num período de 45 

dias. (LYRA, 1996). 

Conforme relatam Fernandes & Terra (1994), o espantoso resultado na 

aceleração da alfabetização das pessoas jovens e adultas findou levando o pequeno município 

de Angicos, em 1963, às manchetes principais dos mais conceituados jornais nacionais e 

internacionais como O Estado de S. Paulo e The New York Time, para ficar só nesses. Importa 

lembrar que, na mesma época, ocorria no estado do Rio Grande do Norte a Campanha de Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler. Essa campanha de alfabetização também recebia 

influências das idéias de Paulo Freire.  

Talvez não seja redundante dizer que a educação também era compreendida 

por Freire como um artifício de luta rumo às mudanças possíveis nas sociedades “imersas” 

daquele tempo. Sabia que a educação sozinha não transformaria os sistemas de opressão, mas 

que desempenha importante papel no combate a tais sistemas. A politicidade por ele 

praticada, defendida e teorizada ainda se constitui num instrumento de luta em tempos atuais.  

Foi a partir da experiência de Angicos (RN) que, a convite do Ministro da 

Educação, Freire aceitou desenvolver o trabalho de coordenação do Plano Nacional de 

Alfabetização. Com seu trabalho, os populistas notaram que o povo não estava somente 

aprendendo a ler e a escrever, mas politizando-se no sentido crítico do termo, bem como 

encontrando condições e possibilidades de conquistar algumas melhorias coletivas de vida. 
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Nesses moldes, a alfabetização só poderia ser considerada “subversiva” e, portanto, repudiada 

por interesses conservadores que geravam um sistema de educação com politicidade 

conservadora cujas finalidades atendiam seus interesses. A reação das elites dominantes a 

todos os projetos e movimentos político-sociais que já vinham surtindo efeito em todo país 

culminou com o Golpe Militar de 1964. 

Conforme Germano (1993), com o Golpe Militar, foi processualmente se 

robustecendo, no interior do Estado brasileiro, a “Ditadura” como forma de governo que, sob 

o manto da ideologia da “Segurança Nacional”, tinha por finalidade política atender aos 

interesses das elites economicamente dominantes do sistema capitalista.  As mudanças 

geradas eram superficiais conservando-se, assim, as estruturas geradoras das várias formas de 

opressão. 

Ao ocasionar aumento de poder e de renda nas mãos de uma minoria 

economicamente privilegiada, o governo militar alimentava as desigualdades sociais em todo 

o país. Disso decorre o descaso sobre os direitos e as difíceis condições de sobrevivência da 

classe trabalhadora subalterna, podendo este ser verificado, sobretudo, nos baixos salários e 

parcos investimentos em projetos sociais direcionados à educação, saúde, transportes, 

habitação, emprego (GERMANO, 1993). 

Esse contexto político opressor que se configura entre 1964 e 1985, nutrido 

pela repressão do governo militar, atinge seu ponto máximo de autoritarismo sobre os direitos 

individuais e coletivos da sociedade civil com a aprovação verticalizada e centralizada do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5). Esse Ato concentrava o poder nas minorias, aumentando o 

autoritarismo necrófilo sobre a maioria da população brasileira.  O AI-5 constituiu-se como 

controle maior do Estado Militar às múltiplas formas de resistência da sociedade civil ao 

governo ditatorial vigente, que tinha por objetivo proteger os interesses econômicos da classe 

dominante. Com ele, o executivo ampliou seus poderes para reprimir, em favor da política 
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econômica concentradora de renda, todas as manifestações ou movimentos sociais 

oposicionistas organizados por estudantes, intelectuais e trabalhadores (GERMANO, 1993). 

Todavia, dentre outros fatores político-econômicos, foi o fortalecimento dessas 

políticas sociais oposicionistas da sociedade civil, que nunca deixaram de resistir ao poder da 

opressão do Estado ditatorial, que robusteceram, em meados da década de 1970, conflitos 

internos entre os blocos dominantes que compunham o Estado brasileiro. Por vários fatores, a 

política militar repressiva terminou tendo suas bases trincadas e tenuamente enfraquecidas.  

Diante das resistências vindas dos movimentos sociais e de desentendimentos 

internos no poder, o Estado Militar buscou revestir seu autoritarismo com o manto ideológico 

do populismo, assistencialismo e reformismo, implícitos nas políticas sociais incrementadas. 

Assim, parecendo atender aos apelos de justiça social dos movimentos populares, queria 

atingir o necessário consenso social para continuar dominando o país, uma vez que os grupos 

economicamente dominantes, no interior do Estado, também exigiam maior participação 

político-econômica no governo (GERMANO, 1993). 

Com o Golpe Militar, seguem-se humilhações, assassinatos, exílios e 

violências de todo tipo como formas de perseguição política. Nessa época, Paulo Freire, após 

ser preso e interrogado várias vezes no país, decide exilar-se. Para o exílio, conduziu, na 

bagagem, as marcas da violência desse momento político de antagonismos exacerbados: os 

medos, a saudade, os sonhos rasgados, mas não desfeitos, como afirma em sua obra Cartas à 

Cristina. O desejo de retorno ao “contexto de origem”, a esperança, o silêncio introspectivo 

remeteram-no às constantes reflexões sobre o vivido no contexto de empréstimo. Todo esse 

cenário ajudou Paulo Freire a teorizar sobre a natureza política da educação e importância da 

politização como processo ininterrupto de conscientização das realidades vividas e 

camufladas pela força da ideologia de grupos econômica e politicamente dominantes.  
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Aos poucos, o exílio foi se constituindo num período de ricas e vastas 

experiências educativas onde pôde colocar em prática, testar e teorizar sua concepção de 

educação em constante evolução, analisando sua natureza política. Participou de várias 

experiências educacionais no Chile e em outros países da América do Sul, do Norte, na 

Europa, África, Ásia. Para Freire, apesar dos desafios, o exílio constituiu-se num rico período 

de produção teórica, crescimento humano, profissional e intelectual. 

Dentre as várias atividades, presidiu o Conselho Mundial das Igrejas em 

Genebra, Suíça, onde permaneceu por longo tempo, realizando experiências educacionais em 

vários continentes. Ministrou cursos, palestras, seminários, conferências e foi homenageado 

por renomadas universidades do mundo inteiro, dentre as quais a Universidade de Harvard, 

nos Estados Unidos, e a Universidade de Genebra, na Suíça. Publicou alguns dos seus livros, 

entre os quais Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Cartas a 

Guiné-Bissau. “Andarilhando” pelos cinco continentes, gestou sua teoria em contato com a 

prática, novas leituras e permanentes reflexões sobre as experiências vividas no Brasil e 

exterior. Reconhecido internacionalmente, percebeu-se definitivamente como cidadão do 

mundo.  

Retornou ao Brasil em 1980, após 16 anos de exílio, para, segundo ele, 

“reaprender o Brasil”. Apesar do crescimento e reconhecimento internacional, o país ainda lhe 

limitou as oportunidades (GADOTTI, et. al., 1996). Após resistências políticas e movimentos 

reivindicatórios na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), legalizaram sua função 

de professor nessa universidade. Realizou trabalhos educativos na PUC (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo) e USP (Universidade de São Paulo) ministrando cursos, 

palestras, conferências. Continuou a orientar teses e desenvolver outras atividades acadêmicas 

no mundo inteiro. 
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No Brasil, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), do qual foi um dos 

fundadores. Foi indicado para ser Secretário de Educação do Município de São Paulo, onde 

permaneceu de 1989 a 1991. Dentre outras coisas, procurou fazer o que mais gostava: ler e 

escrever. Na gestão democrática da Secretaria de Educação de São Paulo, desenvolveu, dentre 

outros projetos, o Movimento de Alfabetização da Cidade de São Paulo (MOVA-SP) e ações 

favoráveis à formação permanente de professores e professoras, com a participação de 

movimentos sociais, conselhos, famílias e escolas.  

Foi convivendo com as situações existenciais que Paulo Freire teorizou e 

defendeu uma concepção de educação cuja politicidade possibilitasse ao povo uma  

[...] discussão corajosa de sua problemática.  De sua inserção nesta 
problemática. Que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o 
predisponha a constantes revisões. À análise de seus ‘achados’. [...] A uma 
certa rebeldia no sentido mais humano da expressão. (FREIRE, 2002, p. 38). 

 

Na nossa exposição, tentamos registrar que Paulo Freire formulou historicamente 

sua teoria, experimentando no mundo, em diferentes tempos e espaços, a malvadeza da 

opressão, da discriminação e toda forma de injustiça social que interdita a vocação humana de 

“ser mais”. Por toda a sua vida e obra, defendeu que a finalidade da educação 

problematizadora é a humanização do ser humano como um ser inconcluso. Eis aqui 

delineado um pouco do rico cenário histórico de construção da sua teoria. Assim, vamos a seu 

legado pelo reconhecimento da sua importância e atualidade para educação que, tanto quanto 

antes, em tempos atuais, necessita urgentemente intervir contra-hegemonicamente no cenário 

social excludente. Por isso, a força do seu pensamento frente à ideologia fatalista 

retroalimenta a “[...] idéia de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas” 

(GADOTTI, 2005b, p. 15).  

Esse breve olhar sobre a trajetória de Freire revela sua preocupação com o 

desenvolvimento não somente da consciência crítica, mas, concomitantemente, da 
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sensibilidade, da integralidade do ser humano em relação dialética com a realidade social, 

cultural e histórica que condiciona formas humanas de estar sendo no mundo e do próprio 

mundo. Nesse sentido, afirma:  

A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, 
domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência 
do hoje. Daí sua politicidade, ou seja, a impossibilidade de se separar 
educação e política. Aliás, uma tal separação entre educação e política 
ingênua ou astutamente feita, enfatizemos, não apenas é irreal, mas perigosa. 
(FREIRE, 2001b, p.172) 

 

Ele entende a educação como uma “prática estritamente humana jamais como uma 

experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos 

devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura reacionalista.” (FREIRE, 1999, p.164-

165).   

Freire (1999) concebe a educação como uma das necessidades humanas e, 

segundo ele, numa sociedade de classes, a sua politicidade pode estar atendendo a interesses 

antagônicos, ou seja, atendendo a interesses de ordem mercadológica, discriminatória, 

desumanizante, retroalimentando no mundo as problemáticas sociais e axiológicas, ou 

servindo ao processo de autoconscientização, humanização permanente e sendo importante 

para a nossa intervenção no mundo cultural. Reconhecendo a relevância da trajetória e teoria 

de Paulo Freire para a formação humana em geral e do educador em particular, esta pesquisa 

procura aproximar-se do conceito de politicidade da educação em Paulo Freire para mostrar 

como os estudantes de Pedagogia da UFPE entendem ou assimilam o conceito de politicidade.  

No capítulo seguinte, abordaremos o conceito de politicidade da educação. 
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CAPÍTULO II 

DESVENDANDO O CONCEITO DE POLITICIDADE DA EDUCAÇÃO 
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No capítulo anterior apresentamos uma breve trajetória de Paulo Freire e como ele 

foi construindo seu edifício teórico de modo a evidenciar a impossível dicotomia entre 

Educação e Política. O autor se refere à politicidade da educação como algo inerente à 

natureza da educação, por isso a impossível neutralidade. Ele afirma que  

é na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação 
especificamente humana, de ‘endereçar-se’ até sonhos, ideais, utopias e 
objetivos, que se acha o que venho chamando politicidade da educação. A 
qualidade de ser política inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, a 
neutralidade da educação.” (FREIRE, 1999, p. 124) 

Quando pensa sobre educação, seu ponto de partida reside na problematização das 

experiências da vida. Nesse contexto, declara: “o meu ponto de vista é o dos ‘condenados da 

terra’: o dos excluídos.” (FREIRE, 1999, p. 16). Disso resulta a reação da elite dirigente à sua 

concepção de educação desveladora da mediatidade opressora e reificada, segundo Lukács 

(1974). Paulo Freire advoga que a educação de um modo geral não tem uma dimensão 

política, ela é, por natureza, política (FREIRE, 2001c). Pela politicidade da educação 

problematizadora e desveladora, o grande desafio frente aos objetos cognoscíveis é mesmo 

“rasgar esse véu para atingir o conhecimento histórico.” (LUKÁCS, 1974, p. 29).  

Dada a complexidade ideopolítica e filosófica do conceito de politicidade, 

faremos um breve comentário a respeito dos conceitos de política e politização e suas relações 

com a politicidade. Não temos, no entanto, a intenção de esgotar nessas linhas gerais a 

complexidade dos mesmos. Lembramos que politicidade da educação é um conceito presente, 

implicitamente, já nos primeiros escritos de Paulo Freire, como podemos verificar desde 

Educação e Atualidade Brasileira1 (2002). Nessa obra ele se refere, implicitamente, à 

diretividade da educação para libertação ou para domesticação conservadora do status quo. O 

                                                 
1   
Tese de concurso para cadeira de História e Filosofia da Educação na Universidade do Recife, hoje, 
Universidade Federal de Pernambuco. Suas idéias, avançadas para o período histórico, sofreram certa resistência, 
o que o levou ao exílio. Nesse concurso ele ficou em 2º lugar, e, em primeiro lugar, ficou o trabalho da 
professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, que investigava a contribuição histórica e cultural do povo 
hebreu para formação humana.  



53 
 

ininterrupto processo de conscientização era uma das grandes preocupações presentes no 

desenvolvimento e amadurecimento intelectual e humano da sua prática educativa. Seu 

pensamento nos sugere o cuidado que devemos desenvolver com as interfaces do fenômeno 

educação.  

Como ele mesmo nos mostra em Pedagogia do Oprimido, há uma teoria 

antidialógica que está a serviço da opressão e busca a conquista como caminho para 

alienação. E há uma teoria dialógica que está a serviço da libertação permanente, propondo a 

problematização da existência humana, das formas como compreendemos e atuamos no 

mundo. Adverte-nos para presença de uma ação cultural para liberdade a serviço do povo 

oprimido e uma invasão cultural para permanência das estruturas sociais opressivas a serviço 

dos grupos dominantes. Daí um implícito alerta para as “interfaces” do fenômeno educação, 

portanto, para a sua politicidade, nem sempre simples de ser discernida nas falas, silêncios, 

escutas, ações, escolhas, políticas e decisões que dão diretividade às práticas educativas 

escolares ou não.  

2.1. Política: dos clássicos aos contemporâneos 

A política toma forma nas mais diversificadas maneiras de exercermos nossas 

atividades individuais e sociais nas sociedades. Trata-se de uma atividade humana carregada 

de intencionalidades que podemos desempenhar pelos mais diversos meios simbólicos ou 

materiais; assim, ela tem o objetivo de realizar determinados fins. Nessa trama, ocorrem 

conflitos, correlações de forças e poder. Tais conflitos são naturais, considerando-se que a 

política se plasma no encontro das subjetividades com todas as suas diferenças axiológicas e 

intencionais.  

A partir dos clássicos – Platão (1976) em A República, e Aristóteles, em A 

Política –, é possível observar que a prescrição sobre o conceito de Política indica que a 
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finalidade da política no âmbito da sociedade é a organização da polis e manutenção da ordem 

social estabelecida em conformidade com os interesses de determinada coletividade. Essa 

organização não ocorre, porém, imune aos conflitos sociais, pois os objetivos que movem os 

grupos humanos não são homogêneos e a heterogeneidade desses objetivos implica embates 

políticos. Ao que parece, a justiça, para esses clássicos, faz-se via negociação passiva e 

permissiva entre dominantes e dominados, entre o senhor e o escravo, entre governantes e 

governados. Na esteira das normas socioculturais dessa antiguidade, determinada filosofia 

pregava que a “autoridade e a obediência não só são coisas necessárias, mas úteis. Alguns 

seres, ao nascer, se vêem destinados a obedecer; outros, a mandar.” (ARISTÓTELES, s/d, p. 

18). 

Reiteramos que a política se faz presente em todo dinamismo social; nas interações 

humanas, travadas em nosso cotidiano do espaço/tempo familiar, de trabalho, escolar, 

religioso, social. Ela toma forma num equilíbrio ou desequilíbrio de forças entre a nossa 

individualidade e a individualidade do outro, formando um todo social. Expressa-se na forma 

como agimos individualmente ou nos organizamos para convivência em sociedade. Nesse 

sentido, a política pode ser percebida na forma organizacional pela qual a sociedade está 

estruturada, incluindo toda diversidade do seu dinamismo. Interações, intuições, ações, 

intenções, relações de poder, mando, obediência, são elementos que povoam o terreno da 

política. Portanto, no uso trivial, vago e às vezes um tanto pejorativo, Política, como 

substantivo ou adjetivo, compreende “as ações, comportamentos, intuitos, manobras, 

entendimentos e desentendimentos dos homens (os políticos) para conquistar o poder, ou uma 

parcela dele.” (AZAMBUJA, 1979, p.1).  

Bobbio (2000, p. 954) nos sugere uma conceituação de política e afirma que ela 

significa “[...] tudo o que se refere à cidade e, conseqüentemente, ao que é urbano, civil, 

público, e até mesmo sociável e social [...]”. Tal conceito nos remonta, mais uma vez, a Platão 
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(1976), em A República. Nessa obra as relações de poder são narradas nos longos diálogos de 

Sócrates quando idealiza o modelo perfeito de sociedade que se equilibra harmonicamente 

entre os que mandam e os que obedecem; entre os que ordenam e os subordinados. A 

submissão da mulher, da criança, do escravo é compreendida, na filosofia clássica, como algo 

natural pertencente a valores de uma época histórica, da organização e equilíbrio social de 

toda polis. Nos seus diálogos filosóficos, que trazem as primeiras prescrições do que seja 

Política, Sócrates, em A República, mostra a inferioridade dos povos que só servem para 

executar o trabalho braçal e a superioridade intelectual, a sabedoria dos poucos soberanos, do 

governante da polis; daquele que nasceu com inteligência e capacidade para o mando. Como 

pode ser notado, em alguns a virtuosidade é mandar, saber exercer o poder, o pensamento em 

nome da coletividade, do “bem comum”.  

Na polis, idealizada por Sócrates, em A República (1976), quem nasce para servir, 

ao que parece, está determinado a servir sempre. Os governantes lhes proporcionarão o 

necessário à sobrevivência. Nessa concepção, quem nasce para servir, talvez jamais chegue a 

tornar-se filósofo, governante. Em síntese, a virtude do mando é uma qualidade natural 

pertencente a alguns homens, enquanto outros – pobres, mulheres, escravos –, nascidos 

desprovidos de tais virtudes, servirão apenas para oferecer à cidade idealizada sua força de 

trabalho e submissão. Sócrates, na mesma obra (p. 15), chega a afirmar que “há escravos e 

homens livres pela própria obra da natureza.” Para esse filósofo, a obediência às ordens dos 

governantes é tomada como exemplo de virtude. A ordem e a obediência aos governantes são 

requisitos básicos da organização social. O escravo deve obedecer ao seu senhor; a mulher, ao 

homem; o povo, ao governo; enfim, é inquestionável a obediência ao poder de mando dos 

homens superiores, determinados para governar.  

Compreendemos com Aristóteles que a política sempre envolve relação de poder. 

Entre as pessoas, essa relação de poder ou política é compreendida como algo natural, pois é 
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comum que uns nasçam para elaborar leis e outros, para obedecer a elas. Por isso afirma que 

“uma criatura viva consiste, em primeiro lugar, de alma e corpo, e destes dois elementos o 

primeiro é por natureza o governante e o segundo, o governado.” (p.150). Grande parte das 

pessoas não se percebe como um ser político envolvido na política como forma de vida. Mas, 

como adverte Aristóteles (s/d, p. 16), “o homem é naturalmente um animal político, destinado 

a viver em sociedade.”  

Para Bóbbio (2000, p. 958), a finalidade da política na sociedade e no Estado, 

como instituição política e juridicamente organizada, é o bem comum. O autor, ao analisar o 

funcionamento da sociedade em geral, na sua intrínseca dinâmica que vai além daquilo que 

nossos cinco sentidos mostram, concorda que estamos vivendo numa sociedade de classes, 

geradora de opressões e discriminações, realidade que se estrutura sob relações de poder, mais 

objetivamente, poder econômico, ideológico e político.  

Esse autor afirma que “[...] o poder é definido por vezes como uma relação entre 

dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a própria vontade e lhe determina, malgrado seu, o 

comportamento.” (BOBBIO, 2000, p.954). Dessa definição, compreendemos que a trama 

social, no cenário político, entra em funcionamento sustentada pelo poder. Com os detentores 

do poder econômico, encontra-se o privilégio de compra da força e meios de produção. 

Vantagem que detêm sobre os menos privilegiados, além do direito de usufruírem 

amplamente dos benefícios sociais, culturais. É importante ainda apontar que, nessa trama 

social, o poder ideológico manifesta-se a partir dos que têm a capacidade de disseminar idéias 

e valores favoráveis a seus interesses.  

Azambuja (1979) afirma que, desde as civilizações mais primitivas, das quais os 

estudos da História e Pré-História nos dão conta, o poder emana conjunturalmente da 

dinâmica social. Ele afirma que os povos primitivos não tinham decisão, não agiam por si 

próprios. E, assim, toda a existência humana era doutrinada pelas tradições, crenças, 
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superstições. Os povos primitivos corporificavam os valores que conduziam a vida social. 

Segundo (AZAMBUJA, 1979, p. 52), ainda não existe um conhecimento sistematizado que 

tenha dado conta da origem do poder. Mas os estudos realizados, conforme ressalta, 

oferecem-nos resultados que demonstram a evolução do poder inicialmente difuso, depois 

personalizado e, por fim, institucionalizado. 

O autor indica que o poder difuso foi incorporado pelos povos mais primitivos da 

civilização humana. Ele era introjetado no imaginário social por intermédio das crenças, 

preceitos, tradições, superstições, dando forma às organizações sociais e políticas desses 

povos, conforme indicamos. Esse poder era determinante dos limites e possibilidades das 

ações humanas individuais e sociais. As punições que surgiam contra os costumes 

estabelecidos, ninguém sabia por quem, eram severas, podendo tornar-se mortais. Os valores 

preservados por certa consciência coletiva exercia esse poder sobre indivíduos que 

infringissem as normas sociais, os costumes aceitos, individual e coletivamente, pela via da 

tradição. 

A evolução histórica, cultural e econômica dos povos que viviam em estilos de 

vida rudimentar na sua luta pela sobrevivência, criou a necessidade de um líder, de um 

guerreiro, de um homem experiente da caça e da guerra para conduzir o povo. Muitos eram os 

desafios à sobrevivência do povo disperso, ocasionados pela natureza e própria sociedade 

pelos seus conflitos sociais. Esta realidade foi consolidando a necessidade de um líder.  Desse 

modo, as decisões passaram a ser tomadas por um líder, por um guerreiro, um rei ou cacique, 

sábio e conhecedor dos meios mais seguros de se superarem as dificuldades da sobrevivência, 

dando origem ao poder personalizado.  

Com a continuidade da implacável evolução histórica, vai surgindo a necessidade 

de uma forma mais evoluída de poder. Reforçam essa necessidade as guerras, extensões 

territoriais, a propriedade privada, os conflitos sociais internos e externos, dentre outros 
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fatores. Nesse sentido, o social foi configurando o poder institucionalizado como mecanismo 

de regulação da vida social e individual. Este tipo de poder, resultante da evolução histórica 

do poder difuso e, depois, personalizado, tem sua expressão nas leis, na Constituição, no 

Direito. Conforme Azambuja (1979), 

assim, na fase institucional, o poder volta à massa dos indivíduos e são 
as normas por eles editadas ou aprovadas que regulam a ação dos 
governantes e as relações dos indivíduos entre si. O conjunto dessas 
normas costumeiras ou escritas, é o Direito, e a organização daí 
decorrente é o Estado moderno. (p. 53) 

Vale salientar que o Estado não é apenas composto pelo Legislativo, Executivo e 

Judiciário. O Estado também somos todos nós, povos e nações que, dentro de um território, 

organizamo-nos movidos pelo interesse de um bem coletivo de ordem social, cultural, 

econômica e, portanto, política. Assim, para que o Estado exista, é necessário um povo, uma 

nação, um território. Conforme Azambuja (1979), o povo representa a diversidade de raças, 

de cultura, crenças, interesses.  

A nação, por sua vez, difere dessa formação histórica tão diversa. Nação e povo 

são duas coisas diferentes. Assim é que a nação é erguida tendo por base o amor à pátria, à 

terra onde se nasce, a identificação com o território no qual se vive, com seu solo, suas 

crenças, culturas. O conceito de Nação representa mais o aspecto moral que político. Desse 

modo, “o Estado pode existir apenas com o povo, mas somente será grande e duradouro se 

repousar sobre a nação.” (AZAMBUJA, 1979, p. 36). Noutras palavras, “povo é uma entidade 

jurídica; nação é uma entidade moral no sentido rigoroso da palavra.” (p.31). Assim, mesmo 

reconhecendo ser o Estado uma forma de poder jurídico e social, pode tomar rumos 

conservadores ou não em sua política.  Em tal contexto, é aceitável a idéia de que a autoridade 

precisa existir.  

Sendo, portanto, a política uma atividade intrinsecamente humana, sua realização 

não se dá desprovida da educação. Como vimos, desde os povos da antiguidade, os fins da 
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política foram sendo alcançados por meio de uma educação, a princípio, orientada por 

filósofos, famílias, sociedade, líderes, normas, valores, leis etc. Toda política, para ser 

realizada, não se dissocia do ato educativo, nem o ato educativo se separa do ato político. A 

atividade política é movida por objetivos, intencionalidades, desejos etc. Nesse sentido, como 

entende Paulo Freire (1999), a política está no processo educativo atendendo a interesses 

diferentes ou antagônicos; como a educação está na natureza política rumo à conquista desses 

interesses, há politicidade na natureza da educação, bem como há educabilidade na natureza 

da política. 

2.2. Politização: interfaces no processo educativo 

 Lukács (1974) em suas reflexões, nos instiga inferir que há interfaces no processo 

de conscientização. Ao analisar a sociedade de classes, o autor percebe que existem grupos 

privilegiados a quem interessam a disseminação de seus interesses, projetos e objetivos. Para 

isso é necessária a existência de uma filosofia e de uma ciência favoráveis à fundamental 

reificação da consciência das classes dominadas, no sentido de não compreenderem, 

dialeticamente, as estruturas sociais opressivas.  Nesse caso, a função da educação, formal ou 

informal, é contribuir para a defesa da ordem social vigente, do status quo. Lukács admite 

que, numa sociedade marcada por um sistema econômico opressor, não se pode falar de uma 

única consciência de classe. Se há classes, há, obviamente, consciências de classe. Elas 

albergam sonhos, ações e projetos que atendam a tais interesses. Portanto, o processo de 

politização ou conscientização incorpora certas ideologias ou visões de mundo, no dizer de 

Löwy (1985), que atendem a interesses antagônicos.  

O conceito de politização, analisado na perspectiva de Freire, não dissocia a 

educação da politização, mesmo sabendo que a politização pode ser um processo 

desencadeado pela via da alienação, manipulação, ou seja, pode ser de caráter conservador. 
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Conforme seu pensamento, a politização é uma conquista histórico-cultural de leitura e 

releitura constante e crítica de mundo, um ato criador, é conscientização como processo 

permanente. Sua aquisição exige uma ação educativa problematizadora, em que trabalhamos 

os conteúdos codificadores da existência cultural, intencionando o desvelamento e a 

apreensão da realidade histórica e social que construímos. Politização, nesse sentido, denota 

conscientização de uma realidade que não se declara facilmente aos nossos sentidos. Exige 

um pensar problematizador que vivencie dialeticamente prática e teoria. Requer indagação, 

diálogo, análise, busca, pesquisa e comunicação do conhecimento que estamos construindo 

sobre a realidade social, a qual envolve a dimensão econômica, cultural, política, ou seja, 

envolve-nos como seres humanos. 

Nessa perspectiva a eficiência do processo de politização poderá contribuir para 

ultrapassagem da consciência mágica ou ingênua da compreensão dos fatos para a consciência 

transitiva. Essa consciência, como fala Paulo Freire em sua obra Educação e Atualidade 

Brasileira (2002), requer cuidados, porque tanto poderá ser conduzida para processos 

permanente de humanização, como poderá tornar-se conservadora de uma ordem 

socioeconômica e axiológica que pretendemos mudar.  

Freire sugere a possibilidade de uma educação problematizadora que transcenda o 

verbalismo, o palavreado vazio muitas vezes erroneamente confundido com teoria (FREIRE, 

2001a). Nessa perspectiva, a Educação Popular, entendida como uma das teorias críticas da 

educação (SOUZA, 2007), exerce um papel fundamental, porque busca propor caminhos para 

o exercício de um pensamento rigoroso sobre o mundo cultural que fazemos (FREIRE, 1999). 

Assim, a educação, na perspectiva defendida por Freire, intenciona a construção permanente 

de uma consciência transitivo-crítica, flexível, permeável, característica da mentalidade 

democrática capaz de vivenciar meios pelos quais possamos ir superando nossa inexperiência 

democrática, presente desde as raízes culturológicas que influenciaram nossa formação 
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brasileira. A consciência transitivo-crítica, é a consciência histórica, inacabada e consciente 

desse inacabamento, imprescindível à inserção dos sujeitos no processo de mudança social, 

cultural e humana de si mesmo e de suas relações com os outros. 

Convém salientar que a politização é uma conquista inconclusa dos sujeitos 

educando educador e educador educando que, em interação, num círculo de cultura, tomam 

como objeto cognoscente a realidade a ser transformada dentro dos limites e possibilidades 

dados pela história. É o pólo cognoscente em torno do cognoscível. Em outras palavras, 

sujeitos capazes de apreender e ensinar compõem a dimensão cognoscente que age 

dinamicamente sobre o cognoscível – o mundo a ser desvelado, estudado e permanentemente 

transformado. Esse processo está encharcado de potenciais humanizadores, porque 

contribuem com o processo permanente de reconstrução de nós mesmos. Instiga a curiosidade 

ingênua para tornar-se epistemológica, valoriza a criatividade, a intercomunicação, o respeito 

entre as culturas. Ao tomarmos distância de nós mesmos, revemos a maneira como estamos 

sendo no mundo e com o mundo. Nossos valores, formas de agir, acreditar, o que fomos e o 

que estamos sendo como pessoas e profissionais. 

A função da educação, nesse processo, consiste em proporcionar caminhos que 

oportunizem a reflexão em torno do conhecimento existente e do conhecimento que se está a 

reconstruir. Com Paulo Freire, compreendemos ainda que nunca estamos politizados de uma 

vez por todas. Como sujeitos históricos e inconclusos que somos, poderemos estar, ou não, 

cultivando a politização. Aí reside a humanização ou perversidade dos processos educativos 

que vão habitando na nossa inconclusão humana. A educação no mundo tanto pode nos ajudar 

a ser mais humanos, como seu oposto, desumanos. Assim, a politização constitui-se num 

processo histórico que exige ação e reflexão de homens e mulheres sobre o mundo. Ela não é 

uma dádiva ou algo que realizamos para os outros, doando-a verticalmente, preletivamente. 

Vale dizer, conscientizamo-nos sobre nós mesmos e sobre o mundo em comunhão, 
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mediatizados pelo mundo, pela realidade que nos condiciona (FREIRE, 1979). Nesse sentido, 

“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1999, p. 

25).  

Como dissemos anteriormente, a politização pode estar sendo conservadora de 

uma ordem social dominante que não desejamos. Ela pode estar servindo aos interesses do 

Estado e mercado capitalistas. Por isso, a politização denota certa ambigüidade que merece 

cada vez mais cuidado, atenção e clareza da assunção da nossa opção política como 

educadoras e educadores.  

Conforme sinalizamos, a politização, como processo ininterrupto de educação, 

carrega certa ambigüidade, pois vivemos numa sociedade dividida entre os que têm poder 

político e econômico e aqueles que não têm esses poderes e que muitas vezes se submetem ao 

poder dos que mandam, determinam, oprimem. Assim, inferimos que a politização do ser 

humano também é buscada pela política da educação conservadora do status quo. Ela está 

centrada nos processos educativos, formais ou informais, meramente preletivos e veicula 

interesses antagônicos que objetivam contribuir com a formação de valores e visões de mundo 

que respondam a interesses dominantes, conforme teoriza Freire (1979).  

Na sociedade de um modo geral, não há consciência, mas consciências de classe, 

no dizer de Luckács (1974). De fato, nesse contexto, não se pode compreender a educação 

como algo neutro. No cenário social de classes dominantes e dominadas, há uma educação 

que contribui para conservar valores, atitudes, concepções indispensáveis à ordem capitalista 

opressora, bem como visões de mundo que discriminam, excluem, desumanizam.  

Parece ainda ser forte uma educação sistemática que prepara para a execução 

tecnicista de uma função no mercado de trabalho, para a competitividade, conscientizando 

para esse fim. Parece ser menos acentuada a preocupação com uma educação que contribua 

cada vez mais com a indissociável formação profissional e humana de sujeitos fazendo-se 
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mais autônomos num sentido humano criador, conscientizador. Sujeitos autônomos mais 

lúcidos para questionar, problematizar, perceber, pensar e intervir, transformando a política, o 

social, o cultural e campo dos valores num sentido mais humano. Nesse contexto, a educação 

tem o poder de contribuir para conservar processos de desumanização, como tem o poder de 

contribuir com processos de humanização no cenário do mundo cultural.  

Diante do que estamos analisando, parece impossível negar que há uma 

concepção de educação formal ou informal à qual interessa a ocultação de verdades e a 

permanência de uma ordem social que preserve o status quo. Implícita ou explicitamente, 

ingênua ou astutamente, parece resistir uma educação, escolar ou não, favorável às estruturas 

sociais opressivas. Na maior parte das vezes, ao que parece, não predomina uma educação 

formal que ensine uma política de oposição, que problematize através do diálogo, de um 

diálogo comprometido com certa opção política que parta, como declara Freire (1999), do 

ponto de vista do oprimido. Diálogo de engajamento, movido por temáticas existenciais 

concretas que culminam em formas mais amplas e rigorosas de entender e intervir no mundo 

cultural. Quando assim ocorre, percebe-se que conteúdo e desvelamento da realidade social 

adquirem maior sentido e contribuem com processos de ressocialização do ser humano. 

(SOUZA, 2000) 

Para Souza (2007), a ressocialização é resultado de um permanente processo 

educativo permeado pelo diálogo problematizador que possibilite outro pensar, sentir e agir 

no mundo. É, ao mesmo tempo, recognição e reinvenção, culminando em transformação de si 

mesmo, ressocialização. O mais comum é existir uma prática educativa formal verbalesca, 

conteudística, como se o ensino e a aprendizagem pouca ou nenhuma ligação precisasse ter 

com o desvelamento e a problematização do mundo cultural, com a força das ideologias.  

Em linhas gerais, podemos dizer que essa natureza politizadora, na direção dos 

interesses do Estado e mercado capitalistas, não é libertadora, como a entende Paulo Freire, 
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mas, sobretudo, domesticadora e alienadora. Daí falarmos em politizações, em 

conscientizações. Muitas vezes na escola, por exemplo, preservando exceções, estudamos 

tantas coisas que nem entendemos bem para que servirão, como fala Ruben Alves (2004).  

Essa prática, ainda tão comum nas salas de aula de muitas escolas, politiza, mas 

politiza conformando os sujeitos, pouco contribuindo com a formação permanente de uma 

consciência transitivo-crítica (FREIRE, 2002). Pouco se ensina a pensar sobre o porquê, o 

para quê, o contra quê, contra quem dos objetos cognoscíveis. Conteúdos estudados parecem 

não ter relação problematizadora com o mundo cultural que fazemos. Uma concepção de 

prática educativa problematizadora exige compromisso, coragem, criatividade, rigor ético 

humano e científico.  

Parece ser grande a dificuldade para se criar e proporcionar, via prática educativa, 

escolar ou não, o exercício da liberdade gerada na assunção das responsabilidades e limites 

éticos. Ao que parece, preservando-se exceções, liberdade e democracia são ensinadas 

preletivamente, sem se ter a coragem de construí-las e apreendê-las vivencialmente. Parece 

que nos falta coragem de ousar, de fazer diferente o que podemos fazer diferente no plano da 

prática educativa, formal ou não, para irmos superando nossa inexperiência democrática. 

Aliás, na escola capitalista, tudo é ensinado preletivamente, verticalmente, competitivamente; 

e a prática é somente uma prática de uma função profissional a ser exercida, nem sempre se 

constituindo numa práxis. 

Contudo, convém lembrar aqui um diálogo entre Paulo Freire e Ira Shor (1986) no 

qual analisam que a aula preletiva nem sempre é conservadora. Que é possível se ensinar 

preletivamente em termos pensantes, questionador, problematizador. Nesse entendimento há 

uma relação harmônica indissociável entre conteúdo ensinado e realidade vivida. Do 

contrário, a educação escolar ou não, preservando-se exceções, trabalhará conservando a 

estrutura social opressiva. Esse tipo de politização não contribui com a construção permanente 
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de um pensamento reflexivo crítico, criador, libertador, mas favorece a apreciação mágica, 

mitificada e domesticada do mundo. Nesse caso, procura-se entender o mundo dentro de uma 

lógica favorável à conservação das estruturas sociais e econômicas.  

Obviamente a politização domesticadora é incompatível com o pensamento de 

Paulo Freire. Para esse educador, a politização objetiva propor caminhos para a conquista da 

autêntica inserção no contexto social, a fim de, desorganizando esse contexto, reorganizá-lo 

ininterruptamente de uma forma cada vez menos injusta. Enquanto nos parâmetros da 

educação conservadora a politização trabalha fetichizadamente, na concepção 

problematizadora, empenha-se no desvelamento das forças mitificadoras, conforme teoriza 

em Educação como Prática da Liberdade.  

Nesse aspecto, a politização é conscientização humanizadora. Constitui-se em 

denúncia da estrutura opressora para anunciar possibilidades de transformação dessa mesma 

estrutura, por isso é dialética. O conteúdo a ser trabalhado, nesse ciclo gnosiológico não se 

configura em informação doada, meramente “verbalesca”. Ele toma a dimensão de 

informação possibilitadora do surgimento de uma consciência cada vez mais indagadora, 

questionadora, autônoma. Esta é uma das grandes contribuições do educador Paulo Freire ao 

campo da educação escolar ou não. Talvez também por isso 

  

a pedagogia de Paulo Freire está presente em movimentos sociais e 
educacionais populares, mais do que em centros de ensino acadêmicos, pois 
é um pensamento revolucionário, transformador e lutador. As instituições, 
principalmente as universitárias, procuram esconder qualquer aspecto 
pedagógico mais comprometido com a mudança do mundo. (GADOTTI, 
2005c p. 1). 

 

Nesse processo de politização humanizadora, o educador educando é uma 

autoridade despida de autoritarismo porque essa qualidade reside no domínio dos 

conteúdos, na ética humana e máxima coerência possível entre o que se diz e o que se faz. 

Sua prática docente educativa esforça-se por trabalhar os conteúdos dialogicamente, 
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problematizando-os, buscando vivenciar teoria e prática. Esse ato dialógico constitui-se 

como interação que instiga a curiosidade à reconstrução do conhecimento, bem como à 

expressão dos sujeitos, compreendendo-os como atores comunicantes frente às 

contradições do ambiente social. O diálogo, nesse contexto, é um ato político 

comprometido com o ponto de vista do povo oprimido, com a concepção de educação 

libertadora. É análise dos sistemas de opressão. O silêncio nesse contexto não é um ato 

passivo, silenciado, alienado; mas reflexão, auto-reflexão, recognição e reinvenção que 

culmina na constante ressocialização. Nesse caso, 

dialogar não é tagarelar. Por isso pode haver diálogo na exposição crítica, 
rigorosamente metódica, de um professor a que os alunos assistem não como 
quem come o discurso, mas como quem apreende sua intelecção. (FREIRE, 
2003a, p. 81). 

 

Nesse ciclo gnosiológico, docência e discência aprendem mutuamente e 

mutuamente se respeitam porque se assumem como sujeitos do seu próprio processo 

formador.  A aula expositiva não é um discurso abstrato distante das realidades vividas, mas 

uma prática educativa que busca tornar o conteúdo em algo formador. O diálogo, como afirma 

em Educação como Prática da Liberdade, dá-se sobre dados concretos problematizados, 

codificados.  

Freire, em Cartas à Cristina, por exemplo, relata que por todo o mundo conviveu 

com as mais absurdas formas de discriminação e níveis de sofrimento e exploração.  Também 

por causa disso sua educação politizadora era procurada por muitas pessoas que queriam, 

juntamente com ele, vivenciar uma concepção diferenciada de educação. Concepção de 

educação que lhes permitisse a ultrapassagem da reflexão em torno dos conteúdos isolados, 

para religá-lo à vida concreta, política e social. Em Freire o conteúdo é vida, porque expressão 

do viver existenciando-se, e vida é conteúdo, porque fonte de temáticas geradoras. 

Nessa visão, para que profissionais da educação possam desencadear uma prática 

educativa contra-hegemônica, julgamos ser necessário que estejam fundamentados numa 
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concepção teórica que os inspire na reconstrução desse projeto social utópico. Dentre as 

teorias críticas da educação, a teoria de Paulo Freire traz contribuições pela sua atualidade, 

força e resposta às necessidades da educação hoje.  

No campo da escola pública, há limites e possibilidades para desenvolvermos uma 

educação popular. Um dos limites pode estar mesmo na vigência de concepções que 

desacreditam da possibilidade de mudanças, na existência de mentalidades burocráticas 

entregues ao fatalismo, ou descomprometidas com o poder da educação. Como uma das 

possibilidades, temos a sala de aula (VALE, 2001). A sala de aula revela-se como um dos 

espaços de possibilidade para uma educação popular na escola pública. Para quem abraça essa 

concepção de educação, a libertação dos seres humanos pela práxis desveladora, pode 

possibilitar a ultrapassagem da consciência ingênua para a consciência crítica como processo 

permanente.   

Conteúdos e politização são indissociáveis na conquista de uma consciência 

fazendo-se cada vez mais lúcida acerca da dinâmica que estrutura o mundo cultural histórico. 

Do contrário, a politização poderá estar resultando uma formação alienante. Nesse sentido não 

se educa no sentido crítico, apenas instrui-se politizando para conservar os valores e atitudes 

favoráveis à conservação das estruturas de opressão, conforme sinalizamos anteriormente. 

Vale ressaltar que “[...] não se trata de qualquer criticidade, mas de uma criticidade ética e 

política fundamentada na justiça social” (SOUZA, 2002, p. 113).  

Julgamos pertinente e necessário esse enfoque politizador crítico na formação 

inicial para desenvolver uma análise acerca das intencionalidades da educação, escolar ou 

não. Tal análise tem sua importância epistemológica para a pedagogia como campo científico 

cujo objeto de estudo é a educação (SOUZA, 2007). Com Libâneo, compreendemos que a:   

Pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, não um curso. O 
curso que lhe corresponde é o que forma o investigador da educação e 
o profissional que realiza tarefas educativas seja ele docente ou não 
diretamente docente. (2002, p. 60).  
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 Enquanto docentes, é importante entendermos melhor que a educação, como 

fenômeno humano, comporta uma “[...] certa teoria do conhecimento posta em prática, é 

naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo e é em si uma 

experiência de boniteza” (FREIRE, 2000, p. 89). Nesse percurso educativo, a função dos “[...] 

educadores é reinventar a educação, reinventando a política. Essa tarefa implica entendermos 

que estaremos atuando na contramão da cultura dominante, não na contramão da história” 

(VALE, 2002, p. 179). 

Contudo “não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta 

dizer que o ato político é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da 

educação.” (FREIRE, 2001c, p. 46).  Nosso trabalho de pesquisa tenta aproximar-se do 

conceito de politicidade da educação no pensamento de Paulo Freire, bem como dos saberes 

dos concluintes de Pedagogia sobre esse assunto.  A seguir realizamos esse esforço para 

explicitar tal conceito de politicidade e analisar os saberes dos concluintes sobre esse assunto.  

 

2.3. A Politicidade da Educação 

 

Freire & Shor (1986) mostram que os fins da educação, como prática 

eminentemente humana, repousam na permanente transformação tanto humana quanto social, 

num sentido humanizador ou domesticador devido à sua natureza política contraditória. 

Segundo analisam, a educação é uma necessidade ontologicamente humana, mas, sendo uma 

prática humana e social diretiva, poderá contribuir com processos de humanização ou 

desumanização. Ela responde a interesses diferentes ou antagônicos. Ou seja, consciente ou 

inconscientemente, a educação pode ser pensada e acionada em prol de certa concepção 

necrófila de mundo que, pela via de alguns avanços da ciência e da tecnologia, para ficar só 

nesses, pode ocasionar, dentre outras coisas, o que Santos (2006) denomina de epistemicídio. 
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Ou seja, a ciência, com todo seu avanço e contribuição à vida humana, também possui sua 

politicidade, pois não deixa de ser uma prática educativa também política, uma forma de 

intervenção no mundo natural e cultural. Seus avanços, segundo a politicidade da sua natureza 

educativa, poderão ou não aumentar opressões, discriminações.   

Quanto à prática educativa docente, para ficar só nesta, há o envolvimento de 

conteúdos a serem ensinados e apreendidos, reconstruídos. Freire enfatiza que não há prática 

educativa alguma sem conteúdo. Mas o conteúdo em si, o conteúdo a ser trabalhado, 

apreendido, é um objeto cognoscível a ser problematizado, discutido, desvelado em 

consonância com a vida real que se vive num contexto de classe, marcado por interesses e 

valores antagônicos.   

Freire (1992) nos adverte sobre a força da ideologia presente nos conteúdos ou em 

qualquer tipo de educação. Adverte-nos sobre o poder da ideologia e sobre a ideologia do 

poder. Lembra que precisamos estar atentas e atentos para suas artimanhas. Não estamos 

livres das suas influências ideológicas, por isso nos adverte para sempre termos cuidado, 

atenção à politicidade da educação. Segundo ele, 

 

a existência de conteúdos a serem ensinados e apreendidos; envolve o uso de 
métodos, de técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter 
diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade qualidade 
que tem a prática educativa de ser política, de não ser neutra. (FREIRE, 
1999, p. 78) 

 
 

Nessa perspectiva, declara que não se trata de 

 

negar a politicidade e a diretividade da educação, tarefa de resto impossível 
de ser convertida em ato, mas, assumindo-as, viver plenamente a coerência 
entre minha opção democrática e a minha prática educativa, igualmente 
democrática.” (FREIRE, 1992, p. 79) 

 
 

Agir conquistando nossa autonomia humana, profissional e política contra a 

correnteza de certa politicidade conservadora do status quo, é um dos desafios postos ao 
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educador ou educadora que tem clareza da sua opção política e da politicidade da educação. A 

politicidade, inevitavelmente presente na natureza da educação, não existe apenas na 

educação escolar, mas em qualquer forma de educação. Nesse contexto político, não falamos 

apenas em politicidade, mas em politicidades devido à presença das intencionalidades e 

diretividades diferentes que “encharcam” a educação como fenômeno humano, como ato de 

conhecimento. E, como nos adverte Luckacs (1974), numa sociedade de classes, conforme já 

fizemos referência, não podemos falar de uma consciência de classe, mas de consciências de 

classe.  

O conflito ideopolítico, nesse cenário educativo que se constitui em torno dos 

conteúdos problematizados, é uma das dimensões possíveis do diálogo numa autêntica e tensa 

democracia. Poderá nos ajudar a ir superando sempre influências culturológicas da nossa 

“inexperiência democrática” (FREIRE,2002). Daí o fato de uma das finalidades do diálogo, 

enquanto necessidade ontológica e não tagarelice, estar em propor experimentarmo-nos 

democrática e epistemologicamente, respeitando-nos mutuamente ao buscar o desvelamento 

do mundo opressor escondido sob os lençóis da ideologia neoliberal. Nesse sentido, o diálogo 

contribui com o processo de humanização e auto-educação transformadora, engajadora. É o 

alicerce para desconstrução e resistência histórica das concepções de educação escolar, 

familiar, ambiental e outras que possam existir encharcadas de neoliberalismo. Notamos a 

existência de uma educação movida por uma ideologia focalista, individualista, amaciadora, 

alienadora, ocultadora de realidades que escondem certas causas mantenedoras do status quo. 

A filosofia da educação de Freire contribui para o despertar das nossas reflexões 

sobre a força diretiva ou politicidade da educação escolar, religiosa, familiar, acadêmica, e 

outras que se gestam na sociedade. Educações que têm suas influências sobre o ser humano 

como um ser inconcluso, que necessita estar cada vez mais consciente dessa sua inconclusão, 

ou seja, um ser em constante busca, invenção, participação, diálogo, formação. Um ser de 
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criação, de cultura, por isso de transformação. Bem diferente do animal que, também sendo 

inconcluso, não tem consciência de tal inconclusão de si no suporte que, no nosso caso, toma 

a forma de mundo cultural. (FREIRE, 1979). 

Reafirmando, a politicidade da educação defendida por Paulo Freire consiste em 

proporcionar caminhos que contribuam com processos permanentes de autoconscientização e, 

por conseguinte, de auto-educação através do diálogo mediatizado pelo mundo em que 

vivemos. Reflexões, discussões, debates, descobertas, criação, comunicação e recriação em 

torno da temática a ser desvelada na codificação proposta, seja esta através de uma imagem, 

foto, anúncio, acontecimento, texto produzido por educandos educadores ou educadores 

educandos, seja por meio de outros meios que possam provocar a discussão num espaço que 

se faz teórico (FREIRE, 1984). São alguns procedimentos trabalhados no campo da 

politicidade da educação que ele teoriza. Esse caminho teórico-metodológico poderá auxiliar 

nossas próprias descobertas de forma dinâmica pelo encontro entre saberes, produzindo novas 

recognições por meio das interações. Isso implica nos assumirmos como sujeitos do nosso ato 

educativo. 

Por essa via, em Paulo Freire, ensinar não é transferir o conceito dos objetos 

cognoscíveis; não é transferir conhecimentos a um corpo inerte, passivo (FREIRE, 1999). Ou 

seja, o conteúdo instrumental não é algo abstrato, bacharelesco, academicista, longe das 

realidades vividas. Deixa claro em sua teoria que não pode haver “nem conteúdo só, nem 

desvelamento só, como se fosse possível separá-los, mas o desvelamento do mundo opressor 

através do ensino dos conteúdos.” (FREIRE, 2001, p. 53) Até porque “nunca houve nem há 

educação sem conteúdos.” ( p. 61).  

A politicidade da educação, na perspectiva por ele defendida,  objetiva o 

engajamento, a mudança permanente de nós mesmos e do mundo que fazemos, a análise 

dialética das realidades duras do viver; processo cognoscível que não se dá desprovido dos 
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conteúdos instrumentais. Convida-nos ao exercício ético da humildade que não significa 

submissão, mas abertura para ensinar e aprender com os diferentes dando forma à unidade na 

diversidade (FREIRE, 2003a).  

Convida-nos à sensibilidade, responsabilidade, esperança; à ética universal do ser 

humano, à estética na construção histórica de um mundo menos feio, ao compromisso do 

trabalhador social com a transformação histórica do mundo em prol dos oprimidos. Convida-

nos à avaliação problematizadora, na qual educandos educadores e educadores educandos são 

sujeitos da construção do conhecimento em torno do objeto cognoscível. Nesse trâmite da 

politicidade da educação que defende, dá-se a percepção da percepção anterior em torno da 

nossa presença no mundo. De como era e de como está sendo essa presença. Por isso “não é 

possível estar no mundo, enquanto ser humano, sem estar com ele e estar com o mundo e com 

os outros é fazer política.” (FREIRE, 2000b, p.98).  

Sabemos que os desafios no campo da educação são muitos porque há uma 

educação cuja politicidade vivaz está a serviço da conservação do status quo tentando 

condicionar vidas e culturas conforme valores que lhes interessam. Nesse ponto, “não 

esqueçamos que, sob a capa dos valores universais autorizados pela razão, foi de fato imposta 

a razão de uma ‘raça’, de um sexo e de uma classe social.” (SANTOS, 2007, p.32). Portanto, 

um dos desafios consiste em desenvolvermos ações educativas cuja cor da politicidade vá de 

encontro a tais valores discriminatórios que impregnam sutilmente a vida social histórica. Do 

exposto, reconhecemos que  

é preciso sublinhar a educadoras e educadores de boa vontade mas 
equivocados que quanto mais se esvazie a educação dos sonhos, por cuja 
realização se lute, tanto mais o lugar dos sonhos vai sendo preenchido pelas 
técnicas até chegar o momento em que a educação é a elas reduzida. 
(FREIRE, 2000, p.101)  
 
 

Nessa direção, poderá ser imprescindível haver certa resistência à politicidade da 

educação bancária esvaziada dos sonhos, bloqueadora da curiosidade ingênua que poderá, 
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num contexto teórico desvelador, ser promovida em epistemológica. Politicidade de uma 

educação direcionada às questões meramente pragmáticas como “preparar” para passar em 

níveis superiores de ensino ou arrumar emprego, para ficarmos só nesses exemplos. Embora 

sendo conquistas sonhadas por muitas pessoas, vale dizer que a educação do ser humano não 

se resume a tais aspectos. Como Freire (1992) fala, a educação é uma necessidade ontológica 

e, como tal, um ato de conhecimento, de criação e recriação de certo saber, de transformação 

de nós mesmos, enfim, é transcendência, alegria, criatividade, coragem, arte, prazer em 

participar do ato de conhecer, descobrir... 

Por isso, para Freire a desconsideração da politicidade da educação já denuncia, 

por si só, uma postura política fortalecedora do conservadorismo excludente.  Ele mesmo 

teoriza que a educação é uma “[...] certa teoria do conhecimento posta em prática, é 

naturalmente política, tem que ver com a pureza, jamais com o puritanismo e é em si uma 

experiência de boniteza” (2000b, p. 89).  

É nesse contexto de existência e resistência humana que ocorre o espetáculo vital 

de homens e mulheres transformando e transformando-se no mundo pela dinâmica dialética 

da subjetividade na objetividade desafiadora.  Como diz Paulo Freire, fazemos e somos feitos 

e refeitos pela história. Nessa dinâmica vital, algo nos deslumbra e chama atenção: existência 

e “educações”2 dão-se indissociavelmente. Co-existem, conforme (SOUZA, 2007).   

Convém salientar que a manifestação dessas diferenciadas educações contribuem para 

a permanência ou transformação do mundo cultural, o que significa dizer que a educação 

tanto pode libertar como domesticar, daí sua politicidade. É, portanto, na dinâmica desse 

cenário que homens e mulheres, emergindo das forças alienadoras e imergindo no 

                                                 
2 Carlos Rodrigues Brandão, em O que é educação (2001), faz um comentário sobre os diversos tipos de 
educação e espaços educativos como: familiar, escolar, indígena, religioso e influências sociais, políticas, 
econômicas e culturais das quais participamos ou com os quais nos envolvemos durante o percurso de toda a 
nossa existência, tentando mostrar como, em todos estes momentos, nos envolvemos com a educação, seja de 
forma consciente, ou não, desse envolvimento. 
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desenvolvimento contínuo da sua inconclusão e “consciência transitivo-crítica” (FREIRE, 

2002), lançam-se de corpo inteiro na conquista do “inédito-viável” que significa   

[...] na verdade uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, 
mas sonhada e quando se torna um ‘percebido destacado’ pelos que pensam 
utopicamente, esses sabem, então que o problema não é mais um sonho, que 
ele pode se tornar realidade. (FREIRE, 1992, p. 206-7). 

 

O pensamento de Paulo Freire propicia contribuições para uma educação que 

colabore com a feitura histórica de um mundo mais marcado pela justiça social. Isso porque 

essa possível conquista histórica também depende de uma educação cuja politicidade busque 

“propor situações concretas aos educandos para que eles e elas se manifestem em torno do 

respeito ou do desrespeito a direitos e deveres, à negação da liberdade” (FREIRE, 2003b, p. 

201). E seus efeitos “biofílicos” respondem ao determinismo neoliberal, que “o futuro não é o 

que tem de ser, mas o que façamos do presente” (Ibidem, p.149).  

Esta assertiva fortalece a possibilidade que percebemos de recriar práticas 

educativas que possam contribuir com o distanciamento, cada vez maior, das influências de 

uma “educação bancária” e com a aproximação de um paradigma educacional no qual os 

conhecimentos são problematizados, recriados, reconstruídos. Desse modo, nos movemos 

nessa direção teórico-crítica, reconhecendo que a pedagogia de Paulo Freire “[...] continua 

válida não só porque ainda há opressão no mundo, mas porque ela responde às necessidades 

fundamentais da educação hoje.” (GADOTTI, 2005b p. 15).  

A aproximação com o pensamento de Paulo Freire em muito nos provoca, mas 

para este trabalho o desejo consiste em nos aproximar do conceito de politicidade da educação 

no pensamento de Paulo Freire e dos saberes que concluintes do curso de pedagogia têm sobre 

o assunto.  
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2.4. Politicidade da Educação: diferentes manifestações na sociedade de classes  

 

 No contexto de uma sociedade de classes como a que vivemos, movida por 

intencionalidades que intensificam opressões econômicas, culturais, étnicas, axiológicas e 

outras, nós, educadores e educadoras, professores e professoras que optamos por privilegiar a 

vida ao invés da política mercadológica, temos um grande desafio a enfrentar: a força da 

politicidade da educação neoliberal. Como sabemos, o capitalismo desumano lança seus 

reflexos axiológicos em toda dimensão social e cultural, tomando a educação como um dos 

instrumentos estratégicos, conforme indica Gentili (1996).  

Assim, pelos valores dessa educação, nutre-se a discriminação, o egoísmo, a 

competitividade, o racismo, a miséria, a xenofobia, o machismo, o descuido sobre a natureza, 

o consumismo, o individualismo. Aliena-se por meio de uma ideologia que pretende 

responsabilizar o êxito ou sucesso na vida apenas ao indivíduo. Visão de mundo insensível 

aos condicionamentos históricos, culturais, econômicos, dentre outros.  Parece haver uma 

força ideológica que tenta a homogeneização social, cultural, com pouca sensibilidade para a 

riqueza da diversidade humana, como para as durezas das desigualdades sociais. 

Nesse cenário, os educadores e educadoras poderão contribuir com a valorização 

da vida em detrimento dos axiomas capitalistas discriminatórios, excludentes e alienadores, 

semeados para conservar o mundo histórico que não queremos. A necessidade de 

conhecimento mais amplo sobre esse assunto, talvez tenha implicações para criarmos ou 

recriarmos práticas educativas cuja politicidade contribua melhor com a construção de um 

mundo menos feio.  

 Paulo Freire (1979) nos leva a compreender que há uma diretividade cuja 

natureza do seu processo educativo busca proporcionar aos sujeitos cognoscentes a situação 

existencial concreta para que a tomem como objeto de análise e intervenção social. Esse 
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processo educativo contribui para que se reveja como antes se entendia e atuava-se no mundo. 

Desse modo, esse processo pode proporcionar transcendência por motivar a pronúncia da 

palavra verdadeira, denunciadora do mundo opressor e anunciadora de que um outro mundo 

cultural é possível. Nesse processo, o ser humano vai conquistando maior grau de 

conscientização sobre o porquê e o para quê das realidades econômico-sociais e culturais em 

que vive e às vezes sofre sem entender, dialeticamente, como ocorrem as relações humanas na 

sociedade de classes.  

 

2.5. A Politicidade Conservadora 

 

A politicidade conservadora está na educação bancária (FREIRE, 1979). Essa 

expressão (educação bancária) é uma espécie de metáfora de que Paulo Freire lança mão para 

designar um tipo de educação vertical, dominadora, silenciadora, inibidora, conservadora das 

estruturas opressivas presentes na vida econômica, cultural, social etc.  A educação bancária 

ou silenciadora é frágil na sua capacidade de contribuir com transformações do humano do ser 

humano num sentido libertador. Pouco inspira homens e mulheres para perceberem melhor os 

limites e as possibilidades de organizarem ações possíveis em prol de mais respostas práticas 

e satisfatórias às problemáticas individuais e coletivas. Esse tipo de educação fortalece a 

resignação frente ao cenário histórico cultural que nos condiciona, fechando as passagens à 

possível mudança. Ela trabalha para adaptação de homens e mulheres ao mundo tal qual está 

sendo. Educação bancária, meramente preletiva, descritiva, abstrata, “neutra” e 

privilegiadora da transferência dos conhecimentos já prontos e necessários ao enfrentamento 

da competitividade.  

Guardadas as exceções, o paradigma da educação bancária ou silenciadora 

renova-se através de ações e concepções político-educacionais privilegiadoras do pragmático 
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desenvolvimento cognitivo lógico-matemático e lingüístico (VIEGAS FERNANDES, 2000) 

em detrimento da formação humana omnilateral, como se fosse possível haver dicotomia 

entre esses pólos. Ou seja, o processo educativo, quando busca assumir-se como prática social 

humana, não dissocia o desenvolvimento cognitivo do emocional, do criativo, interventivo, 

profissional, político, etc. Mas parece existir, sutilmente, uma concepção de educação 

dicotomizadora e centrada no aspecto cognitivo.  

Esse paradigma dificulta o desenvolvimento integral da capacidade humana de 

pensar, sentir e compreender criticamente o mundo em sua totalidade dialética, geradora da 

formação de uma consciência crítica, interventora. Nesse sentido, torna-se fundamental o 

entendimento de que “[...] se não superarmos a prática da educação como pura transferência 

de um conhecimento que somente descreve a realidade, bloquearemos a emergência da 

consciência crítica, reforçando, assim, ‘o analfabetismo político.’” (FREIRE, 2001b, p. 107). 

Nesse sentido, compreendemos a importância de entendermos sobre a politicidade da 

educação que está para conservar ou transformar o status quo, configurando em mais um dos 

saberes necessários à prática educativa.   

Nesse dinamismo existencial, o neoliberalismo, entendido como categoria 

política, histórica e intelectual, poderá imiscuir-se, dentre outros espaços, na educação formal 

ou informal, mesmo admitindo práticas sociais contra-hegemônicas. E muito embora o 

neoliberalismo não seja objeto desse estudo, acreditamos ser importante desenvolver alguns 

esclarecimentos sobre a forma como o compreendemos.  

De fato, há uma politicidade inerente ao projeto de educação pensada pelo 

neoliberalismo cuja finalidade obstaculiza a conquista de uma visão dialética de mundo. Sua 

politicidade desconsidera o desenvolvimento humano do ser humano, a importância vital da 

justiça social no mundo. Desconsidera que a ciência e a tecnologia devem existir em função 

da melhoria da qualidade de vida das pessoas e não do desenvolvimento do capitalismo que, 
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ao gerar mais desenvolvimento científico e tecnológico em consonância com seus valores, 

aumenta a miséria e as destruições no mundo. O neoliberalismo é a ideologia que responde ao 

fortalecimento desse sistema econômico opressor, tal qual está sendo.  

Em síntese, o neoliberalismo configura-se num conglomerado complexo de idéias 

e valores que, tenuamente, primam pelo desenvolvimento econômico em detrimento do 

social. Mas, vale dizer, esse jogo não é explícito; e a sutileza da sua ação histórica no cenário 

social tenta camuflar suas desumanidades. Dentre outros meios, através da mídia, tem 

exercido influência sobre muitas pessoas, invadindo vidas. Nessa direção, o neoliberalismo 

dissemina os axiomas basilares que alicerçam o universo capitalista. Em última análise, sua 

finalidade consiste em naturalizar a crença fatalista de que “[...] não há nenhuma outra 

alternativa para o mundo a não ser a de ajustar-se à reestruturação produtiva promovida pela 

globalização excludente” (FRIGOTTO, 1996, p. 84).  

A disseminação dessa ideologia é uma das estratégias políticas necessárias ao 

capitalismo que, segundo Frigotto (1996), quanto mais se tecnologiza e se desenvolve em 

escala planetária, mais permite consciente e desumanamente que dois terços da humanidade 

sejam excluídos dos seus direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida, à educação 

escolar de qualidade, à saúde, ao emprego, à moradia. Dessa forma, “o mercado globalizado 

se locupleta com um terço de trabalhadores e consumidores. Os outros dois terços ficam 

jogados à sorte ou ao desespero” (p.86). 

Respeitando as exceções, reconhecemos que a educação escolar, dos objetivos 

neoliberais, submete-se, em parte, aos interesses produtivos, deixando de ser compreendida 

como um direito social conquistado para transformar-se, aos poucos, num produto a ser 

vendido. Essa estratégia resulta, logicamente, no agravamento da exclusão social, ou 

“inclusão perversa”, na expressão de Souza (2007). Por isso, o neoliberalismo constitui-se, 

indubitavelmente, num dos grandes desafios à Educação Popular. E “[...] reconhecer nele o 
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seu poder, é condição primeira para pensar alternativas ao modelo hegemônico imperante” 

(VALE, 2002, p.126). 

Seria bom não desconsiderarmos que o neoliberalismo investe, dentre outras 

fontes, na expansão de um paradigma de educação formal pragmático que o auxilie a “[...] 

deixar o mercado livre para ser o grande regulador das relações sociais” (FRIGOTTO, 1996, 

p. 85). Nesse contexto, professoras e professores na arte de ensinar, poderão estar 

contribuindo ingenuamente, ou não, para esta finalidade. Lembramos que “o Banco Mundial 

constitui-se no grande definidor da filosofia, dos valores, das políticas educacionais e das 

concepções de conhecimento, não só para o Brasil, mas para o conjunto de nações [...]” (p. 

89).  

É reconhecendo a força dessa realidade política, econômica e social que “[...] o 

legado de Freire não pode ser considerado como uma contribuição à educação do passado, 

mas à educação do futuro. Nesse sentido, ele pode servir de base para elaborarmos as 

propostas alternativas ao neoliberalismo” (GADOTTI, 2005a p. 08). Na verdade, como afirma 

Gentili (1996, p. 41), “o neoliberalismo nada nos diz acerca de como atuar contra as causas 

estruturais da pobreza; ao contrário, atua intensificando-as”. Para exemplificarmos a 

gravidade desse quadro social, lembramos que 

 

a ausência de um mercado de trabalho capaz de absorver a mão-de-obra 
disponível no interior da sociedade traduz-se não apenas no desemprego 
maciço, mas, sobretudo, na extrema pobreza, na desintegração social, no 
aumento do consumo das drogas, no elevado índice de marginalidade e de 
criminalidade. (VALE, 2002, p. 131). 

 

Assim, como educadores/as, cientes de nossa opção ético-política, refutamos a 

unidirecionalidade técnico-pragmática imposta pela politicidade da educação formal bancária, 

manifesta na forma de tratamento verticalizado entre educador e educando, na burocratização 

das mentalidades no interior da educação, escolar ou não, mentalidades que acentuam o 

tecnicismo na educação escolar, privilegiadora do autoritarismo em vez da autoridade; quando 
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não, da licenciosidade em vez do entendimento de que a liberdade implica assunção das 

responsabilidades, limites, compromisso, disciplina intelectual, rigor e construção permanente 

da autonomia com respeito à autonomia dos outros sujeitos.  

Afinal, a educação, escolar ou não, jamais deve submeter-se aos ditames do 

mercado de trabalho mantenedor do status quo; mas, sobretudo, resistir e existir em defesa da 

vida sem desconhecer, obviamente, a importância de as camadas populares conquistarem um 

emprego no universo da competitividade desafiadora e excludente. Por isso, torna-se urgente 

uma teoria educacional crítica cuja politicidade da educação mova-se no terreno da 

denúncia da miséria, da fome, das mortes anunciadas, do desemprego, do 
trabalho semi-escravo, do individualismo [...] de todas as mazelas 
engendradas sob o signo do novo liberalismo (...) Denúncia do totalitarismo, 
da penúria, da matança das liberdades cidadãs, da lavagem cerebral, da 
eliminação de opositores, do partido único, das ditaduras (tenham elas 
qualquer pretexto), da superdeterminação da economia sobre a vida 
cotidiana. (SCOCUGLIA, 2003, p. 60 - 1). 

 

E a manifestação dessa denúncia, desestabilizando a “ordem”, sugere uma 

educação, escolar ou não, que venha contribuir com a recognição, reinvenção e 

ressocialização do ser humano (SOUZA, 2007). Conforme analisam Freire & Shor (1986), 

uma educação interventora e, conseqüentemente, transformadora. Dessa forma, conforme 

indica Vale (2001), dentre os muitos espaços de atuação político-educativa, a escola, em 

especial a sala de aula, principalmente da escola pública, configura-se como um espaço de 

luta em favor de uma educação cuja politicidade objetive a intervenção dos sujeitos históricos 

no mundo cultural, para, desconstruindo-o historicamente, reconstruí-lo mais humanamente.  

Desejamos reafirmar que historicamente convivemos com questões sociais e 

políticas imprescindíveis à manutenção dessa conjuntura conservadora neoliberal: 

desemprego, fome, analfabetismo, miséria, impunidade, corrupção, violências, 

discriminações. Nessa mesma linha de raciocínio, ainda podemos afirmar que, para a 

amenização histórica de tamanhas desumanidades, é urgente “[...] dirigir a produção de forma 
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a satisfazer as necessidades dos grupos humanos e não deixar o homem matando-se 

estupidamente para satisfazer os insaciáveis lucros da produção” (CASTRO, 2005, p. 20). 

Esclarecendo, não se trata de estar contra o desenvolvimento do sistema econômico 

produtivo, mas contribuir para redimensioná-lo em favor do direito à vida com dignidade, 

para a formação histórica de um mundo mais cuidado e menos feio, no dizer de Freire 

(2003a).  

 

2.6. A Politicidade Libertadora 

 

A politicidade da educação libertadora move-se, dentre outras coisas, pela 

esperança, denúncia e anúncio desveladores da realidade social concreta tomada como objeto 

cognoscível; expressa-se no tratamento diferenciado dos conteúdos educacionais, 

instrumentais e operativos, conforme classificação de Souza (2007). Essa politicidade é práxis 

no sentido de agir a partir do ponto de vista do povo oprimido, na luta contra sistemas de 

opressão e discriminação. A educação, nesses trilhos, luta pela interculturalidade ao propor a 

problematização dos desafios reais vividos no cotidiano individual e coletivo, buscando por 

esse caminho a formação de uma leitura de mundo mais sistemática e dialética, bem como 

uma compreensão mais lúcida sobre a razão de ser dos fatos ideologizados. Ela busca a 

inserção de homens e mulheres no mundo histórico-social para reconstruí-lo 

permanentemente. 

Na perspectiva da politicidade libertadora, as experiências vividas no contexto 

social e cultural constituem os conteúdos educacionais a partir dos quais se busca apreender 

as partes dentro de uma totalidade dialética. Esse método poderá inspirar a criação de 

intervenções possíveis pela via dos conteúdos operatórios que se expressarão em projetos de 

intervenção social sobre as problemáticas analisadas. Os conteúdos instrumentais são 
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trabalhados no interior desse contexto teórico significativo. Não há dicotomia entre a leitura 

do mundo e a da palavra. Há interculturalidade e produção de um novo conhecimento – 

processo gerador de mais motivação porque os sujeitos participantes encontram maior sentido 

para o que discutem, descobrem, fazem, estudam, escrevem, analisam etc. Esse processo 

resulta no que Souza (2007) chama de ressocialização como fruto da recognição e reinvenção 

do ser humano. Esse ciclo é permanente, pois responde à nossa inconclusão como seres 

humanos. 

Paulo Freire advoga que a politicidade da educação reside na sua capacidade de 

transformar ou de conservar as situações humanas ou desumanas. Convém dizer que a 

transformação político-social em si mesma pode ser contraditória. Ela pode estar ocorrendo 

para conservar a ordem social com a qual não concordamos, ou com a ordem social pela qual 

lutamos. Nesse embate político, lembramos que existe uma politicidade da educação que 

transforma pela via da massificação, alienação e superposição do econômico ao social. 

Na contramão da politicidade de uma educação conservadora, surge uma 

politicidade comprometida com o desvelamento do mundo histórico cultural. Ela busca 

instrumentalizar o educando educador e o educador educando para teorizar sobre o mundo, os 

fatos, experimentar-se, inserir-se verdadeiramente, promovendo assim o existir. Assim, 

estabelece-se uma politicidade na educação quando se move num verbalismo vazio de 

conteúdo educacional, superpondo-o às problemáticas que marcam determinado espaço-

tempo, como quando se volta para o desvelamento e engajamento, optando-se pela prática 

docente/educativa na realidade concreta.  

A compreensão da politicidade do ato educativo poderá constituir-se num dos 

artifícios imprescindíveis à conquista da autonomia, criatividade e reinvenção permanente da 

prática docente que não trabalha para manutenção do status quo, ou mesmo que trabalha com 
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esse objetivo, mas conquista-se, de uma forma ou de outra, maior nitidez da cor política 

optada para o exercício dessa prática.  

Nessa perspectiva é que a teoria de Paulo Freire, como uma das vertentes da 

Educação Popular entendida como teoria crítica – portanto, como uma Pedagogia (SOUZA, 

2007) – poderá estar contribuindo com a qualidade política da formação inicial, ajudando-nos 

no processo de teorização sobre nossa própria prática docente de modo a nos tornar mais 

cônscios da politicidade da educação e, conseqüentemente, da importância da nossa função 

político-educativa no mundo. Nesse contexto, não é qualquer teoria que desvela o mundo. 

Considerando a seriedade desse compromisso político-social e humano, com Horkheimer 

(1980, p.131), estamos cientes de que “não existe teoria [...] que não inclua interesses 

políticos, e por cuja verdade, ao invés de manter-se numa reflexão aparentemente neutra, não 

tenha que se decidir ao agir e pensar, ou seja, na própria atividade histórica concreta.”  

O conceito de politicidade nos ajuda a ficar atentos para o fato de que a educação 

escolar, para ficar só nesta, é também, e sobretudo, olhada como um dos pontos estratégicos 

para o alcance de metas traçadas pelo sistema capitalista semeador de atitudes individualistas, 

consumistas, competitivas. Tal intenção educacional nem sempre contribui com a 

transformação de um mundo com menos injustiça social, econômica, étnica. Geralmente 

concorre para pensar-se e agir-se ideologizadamente para preservar as estruturas opressivas do 

status quo. 

Torna-se instigante atentarmos para o que apontam alguns dados bibliográficos 

segundo os quais o pensamento de Paulo Freire se faz mais presente em movimentos sociais e 

educacionais do que mesmo em muitos cursos destinados à formação de professores/as 

educadores/as, onde ocupa exíguo espaço nos currículos acadêmicos (LINHARES, 1996).  

Paulo Freire (1986; 1992; 1999) sempre nos alertou para a politicidade da 

educação provando que há antagonismos entre a educação neoliberal, conservadora, e a 
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educação popular, libertadora. Nesse sentido, acreditamos que uma das grandes contribuições 

do seu pensamento está em propor uma nova maneira de ler o mundo, desnudado dos dogmas 

mitificadores da ideologia neoliberal que objetiva a superposição do econômico ao social. 

Frente às artimanhas fatalistas do neoliberalismo, ele enfatiza que o futuro não é o que deve 

ser deterministicamente, fatalistamente, mas o que façamos dele na historicidade do presente 

vivido, ou seja, o futuro não é o que deve ser, mas tempo de possibilidades (FREIRE, 1999). 

Desse modo reconhecemos que a percepção da politicidade da educação constitui-

se numa das fontes inspiradoras para o exercício da prática docente/educativa como prática 

social e política que pode estar contribuindo, ou não, com processos de humanização do ser 

humano; portanto, com a mudança histórica de realidades que nos indigna. “Afinal, nossa 

vocação, como gostava de recordar Paulo Freire, é sermos cada vez mais humanos num 

mundo que pode ir se humanizando.” (SOUZA, 2007, p. 153). E “a mudança do mundo 

implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua 

superação, ou seja, o nosso sonho. (FREIRE, 2000b, p. 81). Do exposto, acreditamos que 

poderá tornar-se mais dificultosa essa denúncia se não conquistarmos um saber mais rigoroso 

sobre a politicidade da educação. 

Vale enfatizar que é pela força da sua atualidade teórica que o pensamento de 

Paulo Freire tornou-se, notoriamente, um dos referenciais filosófico-científico invocado por 

profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Contudo, ainda se pode perceber frágil 

conhecimento, em nosso meio, acerca da sua teoria, resultando, em parte, num frágil 

entendimento de professores/as educadores/as a respeito dessa natureza da educação. Esse 

fato nos faz considerar que muitas políticas de formação docente, respeitando as exceções, 

primam por um “[...] educador com muito pouco de formador, com muito mais de treinador 

de transferidor de saberes, de exercitador de destrezas.” (FREIRE, 1996, p. 162).  
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Acreditamos ser imprescindível a futuras professoras/es, educadoras/es, uma 

maior compreensão de que “a educação não vira política por causa da decisão deste ou 

daquele educador. Ela é política.” (FREIRE, 1999, p. 124). Essa nossa preocupação é o que 

nos mobiliza para realizar este trabalho junto aos estudantes que estão concluindo o curso de 

Pedagogia.  

 

2.7. O caráter transversal do conceito de Politicidade 

 

 Embora já tenhamos, de certa forma, tratado desse assunto no decorrer de nosso 

texto, recordamos aqui que muitas problemáticas sociais que provocaram, motivaram e 

originalizaram a filosofia da educação de Paulo Freire persistem em tempos atuais. Dentre 

outras, podemos citar a fome, a miséria, a violência, as opressões, a desigualdade econômico-

social, a destruição da natureza e da própria vida. Talvez seja pelo reconhecimento da sua 

contribuição teórica ao campo da educação como prática social ampla, que seu pensamento é 

invocado por intelectuais da educação no mundo inteiro e não apenas dessa área do 

conhecimento, mas também, da engenharia, matemática, lingüística, fisioterapia, museologia, 

artes plásticas, serviço social, jornalismo e outras, conforme comenta Torres (1996) em Uma 

biobibliografia de Paulo Freire.  

Sua teoria reflete a natureza multicultural crítica, transdisciplinar e transversal do 

seu pensamento (SOUZA, 2002). Não obstante, Gadotti, ao comentar sobre o estudo de Vale 

(2002), afirma que algumas Faculdades de Educação ficam constrangidas quando trabalham 

teses freireanas, pois não conseguem digerir sua pedagogia crítica e transformadora. Tentam 

reduzi-lo a um pedagogo da Teologia da Libertação ou desqualificam o conteúdo 

revolucionário da sua teoria do conhecimento.  A esse respeito, cabe registrar o 

comentário de Linhares (1996), quando alerta para o fato de que 
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convivemos, de um lado, com a ênfase nas celebrações, homenagens e festas 
dirigidas à obra de Paulo Freire; de outro, com o represamento disfarçado da 
adesão à sua pedagogia, que, bem sabemos, está longe de ter o espaço que 
lhe é devido nos currículos universitários e, nos próprios cursos de formação 
de professores ( p. 6). 

 

Nessa linha de pensamento, recordamos a materialidade de um mundo natural 

menos cuidado onde a intervenção humana, ao construir seu mundo político-geográfico, 

muitas vidas exterminou. Dessa forma, as transformações histórico-culturais efetivadas sobre 

o mundo natural, em parte, vêm destruindo muito do que antes declarava a poesia da natureza. 

Como podemos notar, o mundo natural, sem o qual não construímos o mundo cultural, tem 

sido vítima de ações insensíveis, embora saibamos da existência de políticas de oposição 

expressas no que Santos (2006) denomina de globalização contra-hegemônica. Globalização 

contra-hegemônica que se expressa na defesa da ampliação dos direitos humanos, no 

reconhecimento da ecologia dos saberes, na interação mais cuidadosa entre seres humanos 

versus natureza, dentre outras reivindicações resistentes aos efeitos da globalização 

neoliberal.  

Esse aspecto nos faz lembrar que a ecopedagogia3, uma das últimas preocupações 

de Paulo Freire, conforme Gadotti (2005b), mostra-se como uma das alternativas para a 

construção de uma cidadania como forma de vida pela qual se ensine e se aprenda, dentre 

outras coisas, o amor e o respeito pela natureza e pelos seres humanos. É um tipo de amor que 

não denota romantismo, lirismo, mas indica compromisso político com uma solidariedade que 

luta contra as opressões e discriminações em prol da feitura de um mundo menos desumano.  

No cenário mundial, ainda evidenciamos a ganância insaciável dos que 

monopolizam o mundo da produtividade capitalista, proibindo, por outro lado, a milhares de 

                                                 
3 Paulo Freire desejava escrever sobre essa temática, como mostra Moacir Gadotti (2005b), chegando ainda a 
discutir seu significado fundamental à vida em nosso planeta. Por isso, a preocupação que move a Ecopedagogia 
transcende as concepções pedagógicas antropocêntricas para defender a dimensão vida como um todo. Move a 
luta em prol de uma sociedade planetária que busque fortalecer o cuidado e o respeito, dentre outras coisas, pela 
natureza e pelos seres humanos em geral. Portanto, é a “Planetaridade” o paradigma que, conforme Gadotti, 
perpassa o que se denomina Ecopedagogia. 
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pessoas o direito de “ser mais” e de “ter mais” como “imperativo existencial”, como fala 

Freire (1979), procedimento que tem fortalecido o que podemos denominar sociedade 

excludente ou de “inclusão perversa”.  

Reenfatizamos o “desenvolvimento” causado pelo mundo economicamente 

globalizado que pouco tem servido para beneficiar a humanidade como um todo. Daí a 

brutalidade das contradições sociais, simbólicas e econômicas que não podem ser confundidas 

com a riqueza da diversidade humana. Pois, como sabemos, “é da natureza do capitalismo sua 

malvadez, sua perversidade sem véu. Humanizá-lo é um sonho impossível” (FREIRE, 2003b, 

p. 242).  

A amenização histórica dessa conjuntura individualista, competitiva e desumana 

também precisa de intervenções educativas cuja politicidade concorra contra a correnteza dos 

efeitos ocasionados pelo conservadorismo excludente, fortalecendo assim a luta por uma 

sociedade mundial, fazendo-se historicamente multicultural pela inter/transculturalidade 

(SOUZA, 2002).  

A politicidade nessa perspectiva caminha contra o sistema econômico opressor 

que se fortalece na “[...] constatação de um quadro social profundamente marcado pela 

pobreza e miséria absoluta [...]” (VALE, 2002, p. 132). Politicidade engajada que busca “[...] 

propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 

presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no 

nível intelectual, mas no nível da ação.” (FREIRE, 1979, p. 101). Tudo isso, acreditamos ser 

importante porque, conforme sabemos, “sob a égide do capitalismo, não há futuro para 

milhões de crianças, jovens, adultos e idosos” (FRIGOTTO, 1996, p. 94). Nele “[...] os laços 

de solidariedade e o espírito de coletividade dão lugar à competitividade, à individualidade” 

(VALE, 2002, p. 134). A reflexão da autora nos conduz à percepção de que, embora haja 
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resistências e exceções, ainda se renova no campo da educação escolar, dentre outras 

educações, as vestimentas da educação bancária teorizada por Paulo Freire (1979).  

 

2.8. A politicidade da educação e a prática docente 

São muitos os desafios postos à função política e social de professoras e 

professores em seus espaços de atuação. Certos desafios materializam-se, inicialmente, nos 

próprios processos sistemáticos da nossa formação inicial, quando às vezes experimentamos 

distância entre o estudado em nível teórico e o vivenciado em nível prático. Desse modo, e 

preservando as exceções, ainda, conforme Freire (2002), “estamos insistindo em fazer 

corresponder uma educação falsamente humanista. Academicamente oca, isso sim. Verbalista, 

‘palavrosa’, autoritariamente indiferente ao que nos cerca, e não teórica, erradamente às vezes 

assim chamada.” ( p. 48) 

Então, através da prática docente, a politicidade desse perfil de educação 

constitui-se numa nota imprescindível à reprodução, em sala de aula, de uma “educação 

bancária”, necessária ao cultivo de mentalidades domesticadas. Em contrapartida, para Freire 

(2002),  

a solução está, antes, no exercício de uma autoridade democrática respeitosa 
da liberdade do educando que, possibilitando a este condições em que 
experimente sua liberdade, leve-o à consciência da autoridade. É o célebre 
caminho que percorre da heteronomia para autonomia. (p. 46). 

 
 

Seguindo a visão de Freire, intuímos que a formação inicial deve estar mais atenta 

para compreender cada vez melhor a diretividade do ato educativo, portanto, sua politicidade.  

Certamente sem muita clareza da diretividade da educação, a função docente poderá mover-

se, na maioria das vezes, no repasse de conteúdos instrumentais; seremos sempre especialistas 

da transmissão dos currículos oficiais. Necessário compreendermos que precisamos nos 
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assumir como pesquisadores. Ser pesquisador ou pesquisadora, como diz Freire (1999), não é 

uma qualidade que se acrescenta à docência. A pesquisa faz parte do processo de busca.  

Como ele mesmo diz em Pedagogia da Autonomia, pesquisamos porque 

indagamos, inquietamo-nos, buscamos conhecer. Nesse processo, achamos e comunicamos o 

achado, o pesquisado, o conhecimento produzido. Pensamos que a fragilidade, como muitas 

vezes entendemos a natureza política da educação, poderá ter implicações na prática docente. 

Poderemos estar atuando na prática educativa, possivelmente, desprovidos de um saber mais 

rigoroso sobre o que é educação e talvez voltados para mera transmissão e reprodução dos 

conteúdos instrumentais.  

No embate que marca o campo da educação escolar, questionamo-nos como 

desenvolver, em sala de aula, uma prática docente cada vez mais coerente com nosso sonho 

político.  Como vivenciarmos uma prática docente sobre a qual tenhamos clareza maior da sua 

politicidade se a preocupação mais forte ainda parece residir no repasse dos conteúdos oficiais 

fortalecidos muitas vezes pelos livros didáticos. Conteúdos instrumentais com os quais muitas 

vezes se conduz a prática docente desprovida de uma reflexão ideopolítica, social, pedagógica 

sobre eles.  

A visão de educação escolar como lugar de aprendizagem de conteúdos formais, 

academicistas, bacharelescos e erroneamente entendidos como “teoria”, que pouco 

aproveitamos para nossa vida, como afirma Alves (2004), só tornam a escola e o ato de 

estudar em algo às vezes desestimulante, quando poderíamos estar transformando a escola 

num lugar mais alegre, cuidado, gostoso de se estar e gerador de novos conhecimentos. 

Quando analisamos o problema da “evasão escolar”, por exemplo, será que a escola, em parte, 

ou no formato em que funciona na maioria das vezes, também não vem, de certa forma, 

contribuindo para permanência desse problema político-social? 
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Essa realidade, ao que parece, pode estar sendo fortalecida, também, pela 

fragilidade de uma visão dialética mais capaz de ler a totalidade e o movimento por vezes 

contraditório das partes que a compõem. Visão dialética que pudesse notar e enfrentar melhor, 

na ação docente e práxis pedagógica, as contradições sociais que marcam a vida de nossos 

educandos educadores. Dialeticidade que possibilite ao docente, como educador, compreender 

melhor por que a educação, escolar ou não, é, naturalmente, um ato político.  

Nessa perspectiva mais ampla e libertária da educação, “o currículo 

monocultural oficial representa, nesse aspecto, um grande desafio. Os resultados obtidos 

com currículos multicultuais, que levam em conta a cultura do aluno, são mais eficazes para 

despertar o interesse” (GADOTTI, et. all.,1996, p.105). Currículo composto pelos conteúdos 

pedagógicos que Souza (2007) denomina de educacionais, instrumentais e operatórios.4 

Estamos tentando apontar alguns dos muitos desafios políticos por vezes 

explícitos, ou não, à prática docente pautada numa concepção de educação contra-hegemônica 

a favor da classe social desprivilegiada. Concepção que se erga contra nossa “inexperiência 

democrática” (FREIRE, 2002). Nesse caso, verdadeiros entraves dificultam, mas não 

inviabilizam a experiência de uma educação formal ou informal comprometida com a 

qualidade política da transformação social e humana; por isso, de uma qualidade de educação 

verdadeiramente significativa para as camadas populares. 

                                                 
4 Segundo Souza (2007), os conteúdos pedagógicos são formados pelas experiências cotidianas vivenciadas por 
certa coletividade no seu âmbito local, regional, nacional, internacional. São conteúdos que se configuram nos 
acontecimentos cotidianos que marcam nossa vida individual e coletiva, portanto, constituem-se em realidades 
de vida que existem no cotidiano próximo e mais longe. São problemas sociais, políticos, econômicos, culturais, 
assuntos, necessidades e interesses mais salientados nas falas locais, mídia, trabalho, comunidade etc. de 
determinado contexto histórico sociocultural. Os conteúdos instrumentais, expressos pelas linguagens 
matemática, artísticas, orais, escritas, serão instrumentos para se compreender e comunicar cada vez melhor 
esses conteúdos pedagógicos da vida concreta de todos e todas educandos/educadores. Os conteúdos 
operacionais tomarão forma nas criações, recriações, intervenções sociais em forma de planos ou projetos que 
primam por mudanças possíveis no âmbito social em que se vive e mais amplo, conseqüentemente. Significam a 
intervenção crítica do grupo que estudou, matutou, repensou idéias acerca dos conteúdos educacionais trazidos à 
discussão em forma de debates, imagens, cartas, fotos, música, notícias etc. Expressam aprendizagens e 
ensinagens que, pelos conteúdos instrumentais, irão expressar uma nova leitura da realidade social e inserção no 
mundo.  
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Nessa perspectiva, pouco valerão mudanças materiais no âmbito da escola – como 

construção de quadras, introdução de recursos tecnológicos de última geração e outros –, se 

não houver mudanças conceptuais, em nós mesmos, referentes à educação e ao nosso papel 

sociopolítico.  

Essa mudança conceptual, pensamos, poderá ser válida para a construção 

permanente de uma consciência crítica, pois talvez motive docentes para o esforço de uma 

permanente disposição na conquista de uma consciência que vá se tornando cada vez mais 

reflexiva e problematizadora da realidade socioeconômica, bem como do crescimento pessoal 

e profissional para continuarmos lutando, organizadamente, por melhores salários, condições 

de trabalho, reconhecimento social, dentre outros direitos.  

Paulo Freire, em Educação como prática da liberdade, faz uma referência ao 

“trânsito” da consciência transitiva ingênua em crítica mediante um trabalho educativo 

problematizador e cujos objetivos persigam essa difícil e permanente travessia. Faz referência 

ao espaço/tempo da sociedade brasileira que se industrializava. Essa transformação exigia 

uma mudança de mentalidade e atitude do povo brasileiro, marcado por forte “inexperiência 

democrática”,  

Assim, a formação docente não prescinde da reflexão em torno da politicidade da 

educação. Como sabemos, em educação, a qualidade detém uma natureza política, ou seja, a 

favor de algo ou de alguém, contra algo ou alguém. E qualidade, em termos realmente 

qualitativos que atendam aos interesses de classe dominada, implica uma educação escolar, ou 

não, comprometida com o povo oprimido, com as situações de opressão e discriminação. 

Implica uma educação escolar que vá obtendo, nos seus números estatísticos, menos evasão, 

mais motivação, reconstrução de conhecimentos, criatividade, expressividade e compromisso 

da comunidade discente com seu próprio processo de formação humana, intelectual e 

profissional.  
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Sem desconsiderar a responsabilidade que devemos, individual e coletivamente, 

assumir no cumprimento da nossa função educativa, escolar ou não, às vezes a formação 

inicial sistemática tem provocado, em parte, dificuldades à prática docente para trabalhar em 

prol de um processo de transição ético-política de natureza contra-hegemômica pois a perícia 

que se adquire não inclui participar na política de oposição. (FREIRE&SHOR, 1986).  

Para Freire (2002), em que pesem as exceções,“de modo geral, todo curso de 

preparação de nossos professores, [...] vem sendo, em regra, bacharelesco.”( p. 102). A 

coerência dessa afirmação, em sintonia com a realidade da formação inicial docente que 

vivenciamos, vem confirmar a importância e atualidade do saber da politicidade da educação 

e relevância de nosso trabalho de pesquisa junto a estudantes em processo de formação.  
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Para identificar os saberes dos concluintes do curso de Pedagogia sobre 

politicidade da educação em Paulo Freire, adotamos uma abordagem qualitativa por 

entendermos que ela permite maior aproximação do universo de subjetividades que se 

constitui nas interações humanas.  Parafraseando Minayo (2000, p. 22), entendemos que o 

aspecto qualitativo considera, como sujeito de estudo, gente, em determinada condição 

social, pertencente a determinado grupo social ou de classe, com suas crenças, valores e 

significados. Implica também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, 

contraditório, inacabado e em permanente transformação.   

Optamos pela pesquisa qualitativa, justamente, pela sua possibilidade de 

considerar esse universo de informações que toma forma nas emoções, gestos, impressões, 

dúvidas e certezas. Tais ações e comportamentos se fazem presentes no campo da pesquisa 

em ciências sociais e humanas.  

A complexidade desses elementos subjetivos poderá estar auxiliando-nos na 

construção de uma epistemologia sobre os saberes sendo construídos acerca determinado 

objeto, em nosso caso específico, a politicidade da educação.  

O campo empírico do nosso estudo é o curso de Pedagogia do Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco. A escolha do nosso campo não foi 

aleatória, mas se fez em função de esse Centro ter uma trajetória de mais de trinta anos 

acompanhando as discussões sobre a formação docente neste país, constituindo-se como 

espaço de resistência às imposições oficiais.  Assim, a história do Centro de Educação, como 

instituição voltada para formação docente em nosso estado, justifica nossa escolha.  

Elegemos, como participantes desta pesquisa, estudantes concluintes do curso de 

Pedagogia do Centro de Educação da UFPE. Adotamos como critério “ser concluinte”, 

porque entendemos que esses estudantes, ao terem percorrido quase todo percurso de 
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formação inicial, vivenciaram mais experiências teórico-práticas e possuem mais elementos 

para analisar e construir a temática. 

 

 

3.1. Procedimento de coleta dos dados  

 

O procedimento utilizado para a coleta dos dados foi o questionário. Conforme 

Chagas (2000), o questionário como instrumento de coleta de dados comporta uma 

complexidade tanto no processo exigente de elaboração quanto da aplicação. Trata-se de um 

conjunto de questões que devem estar em sintonia com a problemática de pesquisa e os 

objetivos gerados a partir dela. O referido autor nos chama atenção para o contexto 

sociocultural em que o instrumento será aplicado a fim de que os dados respondam aos 

objetivos que nos movem.  

O questionário, como qualquer outro instrumento, possui seus pontos frágeis e 

fortes. Chagas (2000) afirma, por exemplo, que as questões abertas – ao darem ampla margem 

de expressividade aos respondentes para exporem concepções, entendimentos, pensamentos – 

colocam como desafio maior ao pesquisador ou à pesquisadora, a análise desse conteúdo 

subjetivo. Ao passo que as questões fechadas, ao trazerem uma estrutura mais objetiva, 

garantem maior praticidade no processo de compilação. Portanto, sem desconsiderar os 

pontos frágeis e fortes que esse instrumento possui, acreditamos na sua contribuição e 

pertinência para coletarmos as informações necessárias à nossa pesquisa. 

O questionário que preparamos (Anexo 1) está composto por dois tipos de 

questões: fechadas e abertas. Nosso objetivo, ao elaborarmos as questões fechadas, foi 

traçar o perfil do grupo de participantes da pesquisa; já ao construirmos as questões abertas, 
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buscamos aproximar-nos dos saberes acumulados sobre a politicidade da educação, nosso 

objeto de estudo. 

As questões abertas, obviamente, propõem que os sujeitos se expressem 

livremente sobre a politicidade da educação. Dentre essas questões, há uma que solicita ao 

participante esclarecer se é possível dissociar política de educação, ou seja, se podemos, num 

processo educativo, movido pela diretividade que subjaz a ele, vivenciá-lo dissociado da 

política. Propusemos que expusessem seu entendimento acerca da possibilidade ou 

impossibilidade de a política fazer-se presente no ato educativo.  

Lembramos que, ao focar a politicidade da educação como objeto da nossa 

pesquisa, não desejamos insinuar que para nós a educação se resume à política. Como 

sabemos, a educação envolve uma dimensão filosófica, ética, estética, criadora, 

humanizadora, afetiva, técnica, intencional, metodológica, dentre outras. Admitimos, porém, 

que todas essas dimensões veiculam, explícita ou implicitamente, uma compreensão de 

mundo e de ser humano que se materializa nas ações vividas na prática social e educativa, 

escolar ou não; daí a politicidade presente na sua natureza diretiva.  Com base no que 

conseguimos demarcar como politicidade da educação no pensamento de Paulo Freire, 

procuraremos agora aproximar-nos um pouco da compreensão que concluintes do curso de 

Pedagogia têm sobre a politicidade da educação.  

 

3.2. Os participantes da pesquisa 

Participaram, desta pesquisa, 95 (noventa e cinco) concluintes do curso de 

Pedagogia do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, no segundo 

semestre de 2008. Do conjunto dos questionários respondidos, 13 (treze) foram eliminados 

por não se adequarem aos critérios anteriormente definidos para coleta de dados, ou seja, por 

não estar registrado no protocolo o semestre que estavam cursando, por já terem concluído o 
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curso, ou por serem de períodos iniciais, uma vez que estudantes de vários períodos, às vezes, 

cursam juntos disciplinas eletivas. Após essa seleção, fechamos um total de 82 participantes 

dessa pesquisa.  

Como observamos na Tabela 1, 81,7% dos concluintes é do sexo feminino. Essa 

forte presença feminina que marca o curso de Pedagogia é um dado já observado, dentre 

outros, por Monteiro (2005), quando afirma que Pedagogia é um curso eminentemente 

feminino. 

Tabela 1 

 Distribuição dos participantes por gênero   

Gênero F % 

Masculino 15 18,3 

Feminino 67 81,7 

TOTAL 82    100 

 

Os dados da Tabela 2 indicam que 50% do grupo está na faixa entre 21 e 25 anos, 

e o menor percentual, entre 31 e 35 anos. Com base nesses dados, podemos dizer que se trata 

de um grupo jovem, ou seja, com faixa etária estimada para conclusão de ensino superior.  

Tabela 2 

 Distribuição dos participantes por faixa etária  

Faixa etária F % 

21 à 25 41 50,0 
26 à 30 16 20,0 
31 à 35 05 6,0 
36 à 40  10 12,0 

Mais de 41 10 12,0 
Total 82 100 
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Para mais de 40% do grupo, de acordo com a Tabela 3, o Curso Normal Médio, o 

antigo Magistério, constituiu-se como porta de entrada para a docência, sendo esta a primeira 

experiência com educação formal. Assim, ao ingressarem na formação inicial em Pedagogia, 

alguns já tinham tido alguma experiência com os desafios da profissão docente, bem como 

com alguns conteúdos que talvez possam contribuir para a construção das respostas subjetivas 

do nosso questionário. 

Tabela 3 

Participantes que cursaram o Normal Médio 

 

Cursou Normal 

médio 
      F % 

Sim 

Não 

33 

49 

40,3 

59,7 

TOTAL 82    100 

 

Na Tabela 4, observamos que a maioria dos participantes (24,3%) cursou o ensino 

médio em instituição pública. Vale lembrar que um número considerável de participantes, 

53,6%, não respondeu essa questão; mesmo assim, entre os que responderam, prevalece a rede 

pública de ensino. 

Tabela 4 

 Tipo de instituição onde os participantes cursaram o ensino médio 

 

Tipo de escola        F % 

Pública 23 24,3 

Privada 

Pública e privada 

10 

05 

12,1 

6,0 

Não responderam 44 53,6 

TOTAL 82 100 
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Como afirmamos, estabelecemos como critério de participação na pesquisa ser 

concluinte do curso de Pedagogia. Nesse caso, conforme podemos perceber na Tabela 5, o 

número de estudantes do 8º período (68,4%) é marcante. Lembramos que, até 2007, o curso 

estava organizado em nove períodos letivos, ou seja, a maioria dos participantes se 

encontrava, na ocasião da pesquisa, no penúltimo semestre do curso. 

Tabela 5 

 Participantes por período no Curso de Pedagogia da UFPE 

 

Período do curso        F % 

 
8º 

 
56 

 
68,4 

9º 
 

26 
 

28,0 
 

TOTAL 82  100 

 

Na tentativa de entender melhor o grupo pesquisado e por ser a docência o eixo da 

formação no curso de Pedagogia da UFPE, como igualmente em outras universidades 

brasileiras, perguntamos aos estudantes sobre o interesse pela docência. Assim, observamos, 

na tabela 6, que mais de 80% dos estudantes não desejam ser docentes.  

 

Tabela 6 

Interesse dos participantes pela docência 

Interesse pela 

docência 
       F  % 

Sim 16 19,5 

Não 66 80,5 

TOTAL 82 100 

                Conforme já mostramos na Tabela 4, grande parte dos participantes desta pesquisa 

freqüentou a escola pública. O fato de pertencerem a famílias menos favorecidas 

economicamente também se confirma nos dados registrados na Tabela 7, na qual verificamos 
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que mais de 70% do grupo estão no exercício profissional, docente ou não. Informam que 

precisam trabalhar e que algumas vezes a docência mostra-se como sendo a profissão “mais 

fácil” de encontrar um emprego, embora sendo tão desafiadora. Sobre o assunto alguns 

participantes afirmaram que procuram a profissão docente não por identificação, mas, a 

princípio, por necessidade econômica, ficando para depois a identificação, ou não, com esse 

campo profissional. Lembramos que essa realidade, ou seja, muitos inseridos no campo da 

educação escolar, foi mais evidente no curso noturno. 

Tabela 7 

Participantes que exercem atividade profissional 

Exercício 

profissional 
       F % 

Sim 59 71,9 

Não 23 28,1 

TOTAL 82 100 

 

 

3.3. O percurso em campo 

 

Como já mencionamos, o Centro de Educação da UFPE constituiu-se no cenário 

de nossa pesquisa. Aplicamos o nosso instrumento de pesquisa nos três turnos do curso de 

Pedagogia durante o mês de agosto de 2008. Iniciamos nosso trabalho de coleta exatamente 

no primeiro dia de aula do segundo semestre. Assim, presenciamos encontros e chegadas de 

estudantes que se movimentavam naquele espaço. Já no primeiro dia havia turmas com 

professores e professoras que aguçaram nossa curiosidade para suas propostas de trabalho 

com seminários, debates, entre outras atividades. 

De posse do horário das turmas, fomos à procura dos nossos participantes. O 

primeiro obstáculo que nos surpreendeu foi saber que estavam dispersos em salas diferentes, 

cursando disciplinas eletivas diversas, ou seja, não encontramos uma turma exclusiva de 
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concluintes de Pedagogia. Em apenas uma oportunidade, no turno da noite, foi que 

encontramos maior número de concluintes juntos numa mesma turma. Tratava-se da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ali estavam justamente para ouvirem 

orientações da professora sobre esse trabalho final.  

Nessa ocasião, a professora disponibilizou seu horário inicial de aula para 

aplicação do questionário e ausentou-se da sala de aula para atender outra turma que a 

esperava. Essa abertura foi boa para nós, pois foi possível dialogar com eles/elas sobre o 

interesse e objetivos da pesquisa, o que favoreceu uma interação mais espontânea com a 

turma. Em diálogo sobre o assunto e já de posse do instrumento, afirmavam que, mesmo 

estando no final do curso, pouco se discutiu durante a sua formação inicial sobre a Educação 

em si e, menos ainda, sobre sua natureza política.  

Segundo comentaram, poucos são os estudos sobre o pensamento de Paulo Freire 

no curso de Pedagogia, mesmo sendo reconhecido internacionalmente como um dos maiores 

educadores. Ainda houve quem “brincasse”, ao afirmar que “santo de casa não faz milagre” e 

que Paulo Freire parece ser muito mais respeitado fora do Brasil que dentro do seu próprio 

país. A seguir algumas dessas falas foram registradas no protocolo de pesquisa: 

O curso de Pedagogia da UFPE deixa muito a desejar no que diz 
respeito ao estudo da obra de Paulo Freire (P- Est. 11)5 

Do pouco que foi estudado, apenas no 1º período com a disciplina de 
Introdução à Educação, lembro-me da concepção bancária da 
educação. Paulo Freire não foi estudado. Muitos professores o citam, 
mas não aprofundam sua teoria. (P- Est. 25) 

Sinceramente o que aprendi sobre Paulo Freire foi porque tive 
interesse próprio, uma vez que os professores citavam sobre o autor, 
mas defendiam já ser muito falado no Centro. Assim não houve 
maiores estudos sobre sua teoria. (P- Est. 30) 

Não estudamos a fundo sua teoria, mas lembro-me bem da educação 
bancária (P- Est. 39) 

 

                                                 
5 Os trechos das respostas dos estudantes estão codificados pela letra maiúscula (P), que significa protocolo, 
seguida do número de ordem de aplicação aos participantes. 
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 À medida em que iam respondendo ao questionário, algumas impressões sobre o 

curso foram sendo faladas pela turma, sobressaindo-se informações de que estudam muitas 

outras coisas como, por exemplo, metodologias, técnicas, teorias e práticas de ensino, e que 

pouco se toma o fenômeno Educação como objeto de análise da Pedagogia. Declaravam que 

esse assunto (a politicidade da educação) não era tratado durante o curso. Alguns diziam que 

o questionário requeria muita reflexão, que não era difícil, mas que tinha que se pensar muito 

antes de responder. Outras pessoas falavam que o “assunto era um pouco complicado”.  

Reconhecemos que o clima humano e dinâmico durante nossa coleta de dados no 

Centro de Educação foi predominante nos três turnos. A princípio, aproximávamo-nos das 

salas para obter consentimento do professor ou da professora para aplicação do questionário, 

apresentávamo-nos e deixávamos claros para todos os nossos objetivos. Dizíamos que 

estávamos analisando a politicidade da educação no pensamento de Paulo Freire e que 

gostaríamos que escrevessem o entendimento que tinham sobre esse assunto. 

Acrescentávamos que, se necessário fosse, interagiríamos, caso revelassem curiosidade sobre 

o assunto.  

Ao longo desse percurso sempre houve disponibilidade de estudantes e docentes 

para contribuírem com o nosso trabalho, dando-nos oportunidade para aplicar o questionário 

antes, durante ou após a aula.  

Ao observarmos minuciosamente as turmas participantes, percebíamos expressões 

de inquietação, rapidez ou lentidão para responder. Tivemos a impressão de que não 

respondiam com muita facilidade. Às vezes, paravam um bom tempo, dirigiam o olhar para 

outros espaços, para nós mesmos, sorriam e procuravam elaborar respostas. 

Na maioria das vezes, demoravam para entregar, isso quando não alegavam estar 

sem condições de responder, naquele momento, por algum motivo como: “não estou a fim de 

responder,” “estou com trabalhos pra concluir”, ou ainda “estou cansada(o)”. Convém dizer 
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que tais reações ocorreram mais no horário do turno da noite. Chegamos a notar certa 

necessidade de terem mais tempo para elaborar suas respostas. Sempre fazíamos questão que 

respondessem naquele momento e, embora quisessem levar para casa, adotamos como critério 

ser respondido na nossa presença.  

Lembramos que, quando estávamos na sala de aula, falávamos um pouco sobre a 

natureza do estudo e ressaltávamos que podiam falar à vontade sobre o que entendiam acerca 

do assunto. Reforçávamos ainda que nosso desejo era realmente conhecer  o que 

compreendiam sobre politicidade da educação em Paulo Freire. As expressões verbais e 

gestuais dos estudantes se revelaram atentas e demonstravam expectativa, curiosidade e 

interesse em participar.  

Essas foram algumas das reações que conseguimos perceber em nossos contatos 

diretos. Evidentemente que também encontrávamos estudantes cansados de um dia de 

trabalho e reconhecíamos o esforço para atender às questões. Por vezes, chegavam a 

argumentar que o assunto não era tão difícil assim, mas que exigia muito cuidado para pensar 

as respostas, conforme já pontuamos. Outros, no entanto, afirmavam encontrar certa 

dificuldade para responder o questionário pelo fato de pouco terem estudado sobre o assunto 

durante o curso. Alguns afirmavam que, durante o curso, não se estudava a natureza política 

da educação. Esses comentários espontâneos fluíam quando tínhamos oportunidade de 

conversar, informalmente, fora da sala de aula, ou quando as inquietações se expressavam 

livremente  no momento em que respondiam as questões.  

Com naturalidade chegaram a afirmar que pouco estudaram sobre Paulo Freire no 

percurso da formação inicial, a não ser alguns poucos livros, como Pedagogia do Oprimido e 

Pedagogia da Autonomia,  para cumprir a exigência particular de alguma disciplina. Essa 

realidade pode ser mais uma vez comprovada em algumas das respostas elaboradas, como 

podemos verificar:  
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Pouco lemos sobre a teoria de Paulo Freire, muito mais apreendemos 
apenas de ouvir falar. (P- Est. 23)  

Apesar de ter sido pouco trabalhada em sala de aula, me chama a atenção a 
visão politizada que este educador aplica ao seu modo de alfabetizar, pois se 
coloca totalmente a favor da causa dos analfabetos, com uma educação 
totalmente voltada para a libertação destes da opressão do sistema opressor. 
(P- Est. 42) 

Sobre Paulo Freire se apreende muito mais não com o curso de Pedagogia e 
sim no decorrer, lendo e se envolvendo com sua história e teorias, 
participando no instituto de Paulo Freire, aqui no Centro de Educação. (P- 
Est.47) 

Infelizmente, ou felizmente, tive a oportunidade de conhecer uma tímida 
introdução à teoria freireana. É incrível como a maioria dos professores 
desse Centro desconhecem a teoria dele, gerando uma certa apatia em 
estudar sua teoria. (P- Est.58) 

 

Em comentários feitos em sala de aula, durante a aplicação do questionário, ou 

fora dela, os concluintes comentavam sobre o gosto pelo curso, mas chegavam a reconhecer 

certos limites da formação para responder àquele assunto específico do questionário. Segundo 

eles, havia em muitas aulas um caráter muito mais técnico, metodológico e pouco se estudava 

sobre a natureza política da educação.  

A coleta de dados durou aproximadamente um mês e, aos poucos, o reencontro 

com estudantes que já haviam participado da pesquisa contribuiu para percebermos que 

estávamos chegando ao final do momento da coleta dos dados. 

 

 

3.4. Procedimento de Análise dos Dados 
 
 

Para a análise das questões abertas do questionário, buscamos a contribuição 

de Bardin (1977).  A análise de conteúdo nos pareceu a mais apropriada ao tipo de material 

coletado, uma vez que parte do pressuposto de que, por trás do discurso aparente, simbólico 

e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvelar. Para a referida autora, análise 

de conteúdo pode ser conceituada como 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/ percepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (p. 42).  
 
 

Essa perspectiva de análise ajuda-nos a apreender as regularidades dos discursos e 

posterior agrupamento deles em categorias. Segundo Bardin, “categorias são rubricas ou 

classes as quais reúnem um grupo de elementos sob título genérico, agrupamento esse 

efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”. (p.75).  

A análise de conteúdo nos ajuda lançar inferências sobre determinado conteúdo 

transmitido pelos registros dos questionários. Nessa trilha, fomos analisando os dados e 

fazendo inferências sobre os escritos dos estudantes, tentando aproximar-nos dos saberes 

construídos sobre a politicidade da educação. 

Lembramos que, ao tentarmos aproximar-nos do que Bardin (1977) declara sobre a 

análise de conteúdo, temos por objetivo percorrer os sentidos que as palavras proferidas e 

registradas nos sugerem.  Assim, “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por 

trás das palavras sobre as quais se debruça.” (p.44). Nesse percurso, “o analista é como um 

arqueólogo. Trabalha com vestígios: os documentos que pode descobrir ou suscitar.” (p.39).  

De acordo com Franco (2003, p.25), o ato de inferir é antecedido de análises e 

reflexões que poderão possibilitar teorizações sobre o conteúdo que colhemos. Portanto, esse 

ato comporta certa complexidade e, por isso, é desafiador, pois não nos cabe pairar no nível 

da descrição, mas percorrer os caminhos da análise, lançar a inferência, uma vez que “é ela 

que confere a esse procedimento relevância teórica”.  

Nesses passos, nosso trabalho consiste em analisar os diferentes sentidos que os 

sujeitos investigados construíram sobre a politicidade da educação. Entendemos que há uma 

pluralidade de sentidos que os diferentes sujeitos lançam sobre um objeto. Não buscamos, 

contudo, significados, pois entendemos que eles denotam algo que nos remete a 
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generalizações e, nesse caso, o aspecto subjetivo, cultural, emocional, intelectual poderá não 

ser considerado. Por outro lado, se nos lançamos em busca dos sentidos que os participantes 

expressam, aí, sim, acreditamos que o campo da subjetividade humana parece estar sendo 

mais respeitado.  

Para Franco (2003), o significado pode indicar características generalizadoras que 

as palavras podem sugerir. Por isso, um dos nossos desafios se concretiza na aproximação do 

sentido impresso nas mensagens e palavras. Pelo que entendemos, o sentido mostra-se como 

algo mais singular e, portanto, único de cada sujeito. É profundo e permite inferências. Nesse 

entendimento, 

o significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e 
generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu corpus de 
significação. Já o sentido implica a atribuição de um significado pessoal e 
objetivado, que se concretiza na prática social [...]. (FRANCO, 2003, p. 15) 

 

Assim, a partir da leitura dos dados obtidos, fomos apreendendo as categorias 

semânticas para, destacando-as, classificarmos as respostas conforme o sentido. Nessa 

direção, fomos analisando seu conteúdo, implícito ou explícito, o que nos possibilitou fazer 

inferências sobre os mesmos.   

Não buscamos com esse procedimento o significado, conforme afirmamos acima, 

mas o sentido que as respostas ao questionário nos revelaram, pois “a leitura efectuada pelo 

analista, do conteúdo das comunicações não é, ou não é unicamente, uma leitura ‘à letra’, mas 

antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano.” (BARDIN, 1977, p. 41). 

Para analise realizamos leituras e releituras exaustivas das respostas ao 

questionário e, a partir disso, fomos inferindo categorias que tendem a revelar os 

conhecimentos e sentidos atribuídos pelos estudantes à politicidade da educação em Paulo 

Freire.  
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Como afirmamos, o que nos animou para realização desse estudo foi a vontade de 

compreender um pouco sobre a politicidade da educação no pensamento de Paulo Freire e nos 

saberes  que concluintes do Curso de Pedagogia constroem sobre essa natureza da educação.  

Os saberes que os concluintes construíram sobre a politicidade da educação, 

revelados através de suas respostas ao questionário, foram organizados nas seguintes 

categorias. 

 explicações para a frase: “Educação é um ato naturalmente 

político”; 

 comentários sobre a frase: “não basta dizer que a educação é 

um ato político assim como não basta dizer que o ato político é 

também educativo. É preciso assumir a politicidade da 

educação” (FREIRE, 2001c, p. 46);  

 possibilidade de separar Educação de Política; 

 conhecimentos adquiridos sobre a teoria de Paulo Freire durante 

o curso de Pedagogia; 

 outros locais em que teve acesso ao conhecimento sobre a teoria 

de Paulo Freire.  

 
Para uma melhor apresentação dos resultados, elaboramos quadros que visualizam 

os sentidos atribuídos às questões propostas. Na elaboração desses quadros, calculamos as 

freqüências e percentuais dos sentidos atribuídos à politicidade da educação. A seguir, 

apresentamos esses quadros que sintetizam o conteúdo das respostas dos sujeitos e explicitam 

os sentidos expressos pelas categorias. Elas resumem o conteúdo geral das respostas dos 

estudantes às questões abertas do questionário. 
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Quadro 1  
Explicações para a frase “Educação é um ato naturalmente político” 

 
Categorias  

 
F 

 
% 

 
 
Natureza política da educação como conscientização ou politização 

 
 
24 
 

 
 
29,3 
 

 
Ato político entendido como política pública, de governo ou eleitoral 
 

 
23 

 
28,4 

 
Maiores aproximações do sentido de politicidade da educação 

 
 

 
11 
 

 
13,4 
 

Outros comentários 
 

24 29,3 

Total 82 100 

 
 

Como podemos verificar, o Quadro 1 é um agrupamento dos sentidos atribuídos 

pelos sujeitos à clássica frase de Paulo Freire: “A Educação é um ato naturalmente político”.   

As respostas dos estudantes sinalizam que 29,3% compreendem a politicidade da 

educação como conscientização ou politização. Eis o que alguns desses estudantes afirmam:  

Porque não é somente alfabetizando o homem que este se sentirá um 
cidadão. É necessária uma conscientização, isto é, que este tenha certeza de 
seus direitos e deveres. (P- Est.79) 
 
A educação é um ato importante e fundamental porque é através dela que o 
ser pode tornar-se consciente do seu papel no mundo. (P- Est.75). 
 
Educar é formar e fornecer ferramentas que alimentem o conhecimento. 
Dessa maneira, como não educar politizando? Politizar significa ser 
conhecedor de si mesmo e das ferramentas que estão à sua volta. (P- Est.69) 
 
É a partir da educação que o indivíduo torna-se um ser crítico que poderá 
atuar conscientemente na sociedade, buscando soluções para os problemas. 
(P- Est.12) 
 
Para Freire, a educação é um ato político, porque tem o poder de 
conscientizar e transformar a sociedade. (P- Est.20) 

 
A educação, ela deve valorizar a reflexão e criticidade do indivíduo. (P- 
Est.41) 
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Reconhecemos que esses estudantes focam em suas respostas a dimensão 

conscientizadora da educação, aproximando-se do pensado por Paulo Freire. Enfatizam 

aspectos como a criticidade, a possibilidade de transformação social e indicam a educação 

numa perspectiva ampla, por exemplo, não concordam com uma simples alfabetização. 

Porém, ao perceber que a educação não é um fenômeno humano neutro, tais saberes 

necessitam de mais propriedade sobre a diretividade ou intencionalidade que movem essa 

dimensão conscientizadora, ou o processo de alfabetização. Mesmo sem muitos elementos, é 

possível depreender que esses estudantes têm algum saber da natureza política da educação, 

fato que não negamos no desenrolar desse estudo, pois o que supúnhamos não era o 

desconhecimento total, mas a fragilidade desse saber na formação inicial. 

Percebemos certa fragilidade no que diz respeito a essa natureza política da 

educação, focada quase que exclusivamente no seu potencial conscientizador. E o saber da 

politicidade da educação permite a percepção da diretividade, da qualidade política desse 

potencial. É possível, contudo, dizer que os estudantes pesquisados estão construindo alguns 

conhecimentos sobre o assunto.  

Diante da realidade desses dados, reconhecemos, portanto, a importância de a 

formação inicial em Pedagogia possibilitar momentos de estudo a partir dos quais se apreenda 

mais amplamente sobre a natureza política da educação, sua diretividade, que está implícita 

ou explícita nas ações que praticamos, nos valores, nas formas de compreender o mundo e as 

pessoas, nas palavras que pronunciamos, nas aulas que ministramos, nos conteúdos que 

ensinamos e aprendemos etc. 

Paulo Freire (2001c) declara que a educação é um ato naturalmente político, 

porque não temos como nos livrar da natureza intencional e diretiva desse fenômeno humano. 

A politicidade da educação não significa, contudo, conscientização ou politização, pois ela é a 

natureza que inspira ou direciona, inevitavelmente, o processo educativo em geral, e nele, a 
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conscientização, tendo em vista que a conscientização poderá ser desencadeada de forma 

conservadora ou não. Com base nas respostas, falta, portanto, uma melhor percepção da 

diretividade e intencionalidade política que movem esse processo educativo, sua politicidade.  

Segundo pontuamos, o termo “conscientização” carrega certa complexidade se 

passarmos a questionar sobre sua diretividade. Freire (1979) teoriza sobre duas vias pelas 

quais a educação sistemática poderá influir sobre a inconclusão do ser humano: a Educação 

bancária e a Educação problematizadora, desveladora, libertadora. Ele ainda ressalta que 

ninguém conscientiza ninguém, pois nos conscientizamos em comunhão midiatizados pelo 

mundo. E, com Paulo Freire, entendemos a conscientização como um processo permanente, 

de caráter individual, inseparável do social porque recai sobre nossa inconclusão. E, se 

considerarmos que a educação, de um modo geral, é uma prática humana que encarna 

diretividades e intencionalidades, a conscientização poderá contribuir para conservar, ou não, 

estruturas opressivas da sociedade. Os nossos participantes centram, porém, suas respostas no 

caráter conscientizador da educação. 

Repetimos que conscientização não é o mesmo que politicidade da educação, pois 

a politicidade é a intencionalidade que move a diretividade da prática educativa, seja ela 

conservadora ou libertadora, conforme pontuamos. Conscientização pode ser entendida como 

politização; porém, mesmo assim, pode haver ambivalência, uma vez que todo processo de 

conscientização tende ou para opressão ou para humanização. Nas entrelinhas do seu 

pensamento em Cartas à Cristina e no diálogo que estabelece com Ira Shor (1986), ao refletir 

que há uma educação libertadora e outra domesticadora, Freire nos permite essa inferência da 

natureza contraditória da educação como fenômeno humano, possibilitando-nos perceber sua 

politicidade intencional.  

Lukács (1974) lembra que há consciências de classe. E, na moldura capitalista que 

alimenta valores e comportamentos opressivos, vivenciamos os que oprimem e os que são 
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oprimidos; os privilegiados e os desprivilegiados, a opressão, a alienação, as discriminações. 

Portanto, a politicidade da educação denota sua diretividade, sua intencionalidade implícita ou 

explícita e não é o mesmo que conscientização ou politização. Tomemos outra voz que 

direciona politicidade para conscientização:  

Partindo do texto acima, podemos dizer que politicidade na educação é 
desenvolver no estudante senso crítico, capacidade de construir novas idéias 
e de observar o que está por trás das palavras que nos são apresentadas.”(P- 
Est.15)6 
 
 

Essa compreensão sobre o que é a politicidade da educação, a nosso ver, ainda 

carece de esclarecimentos, aprofundamentos, pois demonstra que precisamos nos apropriar 

mais dessa contribuição teórica que Paulo Freire lega à educação e, especificamente, ao plano 

da formação docente e do pedagogo/a como autoridade que precisa ir construindo forte 

alicerce teórico para analisar, diagnosticar, falar e intervir cada vez melhor no seu espaço 

social como pessoa e profissional.   

Freire (1992) insiste que a educação é uma necessidade ontológica do ser humano 

e sua diretividade pode contribuir para formação humana num sentido humanizador ou 

opressivo. Humano na medida em que busca positividades da cultura, tendo em vista que a 

cultura tem suas negatividades, como sinaliza Souza (2007). Autônomo, como analisa Freire 

(1999), rico em sensibilidade e virtudes construídas ao longo da vida. Por outro lado, a 

politicidade da educação poderá percorrer por outras vias que podem contribuir com 

processos de desumanização, insensibilidade, individualismo etc. Por isso entendemos que há 

politicidades em todas as dimensões da educação. Essa interface parece requerer cuidado para 

buscarmos sempre a coerência que diminui a distância entre o que falamos e o que praticamos 

na prática educativa, docente ou não, pois nossa prática educativa parte de um ponto de vista 

que é de classe, e nesse sentido não há educação neutra, como diz Freire em Educação e 

Política. 

                                                 
6 Trazemos essa resposta da questão 2 pela contribuição que ela dá a esse momento da discussão. 
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Um grupo significativo de estudantes (28,4%) entende política e educação como 

duas coisas separadas e compreendem que uma depende da outra para funcionar. Nessa 

perspectiva, política é entendida como política pública, de governo, ou política de certo 

momento eleitoral. Desse modo, associam a politicidade da educação a essa compreensão de 

política. Observemos: 

Porque a educação depende e está diretamente ligada ao sistema político 
governamental. (P- Est.72). 

Educação só alcançará os objetivos com vontade política. As decisões 
políticas em relação à educação tem que ser encaradas seriamente ou não 
será possível termos uma educação de qualidade. As políticas, as regras, as 
leis, existem, mas não funcionam! Basta olhar para o IDEB e constatar a 
verdade. (P- Est.56). 

A educação, para ser realizada, é necessário um sistema político que ponha 
em prática todo esse processo. Por isso a educação necessita de uma política 
sólida e real para cumprir todas as necessidades. (P- Est.78). 

Pra mim, política tem a ver com responsabilidade e ética, em assumir seus 
atos/ações e as conseqüências que ele(s) acarretam. A educação implica uma 
série de responsabilidades sociais e acredito que por isso é um ato 
naturalmente político, mas não me acho em condições de falar sobre política. 
(P- Est.61). 

Para o momento histórico em que se está inserido, a educação tende a refletir 
o que está no contexto. A força política e suas nuances são de certo modo 
reguladoras do sistema, e com ele, da educação. (P- Est.70). 
 
Por muitos anos e até menos hoje, a educação tem seu norte na política. 
Segue as normas da política, o que ela procura hoje, seguimos por muitas 
vezes uma política neoliberalista, uma política empresarial. Se as 
multinacionais pedem profissional especializado, como é o caso que vemos 
claramente no porto de Suape, o governo propaga cursos técnicos. Assim, a 
educação é uma política que pende para o lado do mais forte.”(P- Est.68). 

 

 
Há quem entenda que a educação não tem natureza política alguma, reduz-se a um 

ato de desenvolvimento mental. O teor do próximo comentário, por exemplo, centra-se nesse 

aspecto, o que nos leva a inferir que certamente os conhecimentos de psicologia estudados no 

curso parecem ter muito mais força para compreender a educação do que os pedagógicos, 

filosóficos, políticos e sociológicos. Afirma uma das participantes da pesquisa: 

Não acredito que a educação seja um ato político. Acredito na educação 
como um ato de aquisição de habilidades e desenvolvimento mental. (P- Est. 
32). 
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Embora tenhamos encontrado um considerável número de respostas diversas e às 

vezes distantes do que seja a politicidade da educação, localizamos, entre os dados, um grupo 

de saberes (13,4%) que se aproxima, embora fragilmente, do sentido de politicidade entendido 

por Paulo Freire.  

 
Tanto a educação sistemática quanto a assistemática são práticas políticas, 
visto que envolvem interesses coletivos implícitos e explícitos que são 
manipulados pelo sistema midiático a serviço do ‘molde’ capitalista. (P- 
Est.3). 
 
Os homens são seres políticos e suas relações expressam nível de 
entendimento social e político de uma sociedade. Assim, a educação é uma 
expressão do desejo sociopolítico de determinado grupo. (P- Est.17). 
 
Sim, porque a educação está atrelada aos interesses de uma sociedade na 
qual está inserida, interesses esses que visam à manutenção da sua ideologia. 
(P- Est.34) 
 
Não existe o meio termo para o professor. Não existe o ‘em cima do muro’, 
apesar de este também se refletir um ato político. Mas o ato político dito por 
Paulo Freire na verdade quer dizer que: ou o professor trabalha para a 
manutenção do atual estado de coisas, ou trabalha para transformá-lo. (P- 
Est.28) 
 
 

Esses comentários, de um pequena parte dos estudantes, revelam que, embora haja 

poucos estudos durante o curso sobre a politicidade da educação, de algum modo esse grupo 

de estudantes tem noção da diretividade da educação, da sua não neutralidade, do seu caráter 

intencional, da sua politicidade, realidade que sempre vimos afirmando ao longo desse texto. 

Nossa hipótese partiu da intuição da fragilidade desse saber em nossa formação inicial. Tal 

hipótese se confirma nos nossos dados, pois a compreensão da politicidade da educação está 

presente em questões relativas a classes sociais. Vimos, contudo, em nosso estudo, que 

politicidade remete a um sentido mais amplo: transcende o nível de classe social para o nível 

dos valores humanos, das culturas, dos costumes, dos preconceitos, das ideologias e das 

discriminações de diversos tipos. Esse conhecimento mais amplo do que seja politicidade da 

educação não apareceu, porém, nas respostas dos estudantes. 
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Reconhecemos que o curso de Pedagogia por si só não garante a apropriação da 

teoria de Paulo Freire em sua totalidade; nem pretendemos que o curso se resuma ao estudo 

dessa teoria. O curso, sabemos, abrange uma pluralidade de outras teorias de inquestionável 

importância, mas não podemos deixar de reconhecer que essa fragilidade na compreensão do 

conceito de politicidade nos pareceu evidente. 

Inferimos que o conceito de politicidade da educação perpassa toda a obra de 

Paulo Freire, desde suas práticas educativas iniciais, pois desde lá ele já despendia esforços 

para tentar pôr em prática uma educação desveladora das tramas sociais, comprometida com 

desvelamento de sistemas de opressão, discriminação, exploração etc. Em contrapartida, há 

uma educação cuja politicidade não busca essa diretividade problematizadora e 

possibilitadora da relação entre teoria e prática mediante os saberes construídos no ciclo 

gnosiológico do conhecimento. Como já dissemos anteriormente neste trabalho, em sua obra 

Educação e Atualidade Brasileira, por exemplo, percebemos certo embate entre a educação 

transformadora e a educação conservadora do status quo. Nela, o processo de conscientização 

analisado apresenta níveis diferentes de ler e atuar no mundo, revelados pelas consciências: 

intransitiva, transitiva ingênua e transitivo crítica.  

A reflexão que fez sobre a conscientização nessa obra ele mesmo criticou, talvez 

por ter reconhecido nela certo idealismo, embora sua preocupação sempre tenha estado 

voltada para a inserção social do povo oprimido, não apenas para superação da forma ingênua 

de entender as possíveis causas das problemáticas condicionadoras dos modos de vida. 

Inserção que faz do povo oprimido sujeito da história via desenvolvimento cada vez mais 

lúcido da sua forma de atuar no mundo. Acreditamos que Freire nunca achou que, mudando 

as consciências, estas mudariam, magicamente, o mundo, pois seu pensamento é praxiológico.  

Seu pensamento sempre foi marcado por uma visão dialética que se revela na 

forma de ler e atuar no mundo, de partir da realidade concreta para o contexto teórico, e deste 
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para o concreto, de denunciar e anunciar tramas sociais; enfim, desse modo, sua prática 

educativa já recebia um tratamento especial que considerava o ponto de vista da classe social 

oprimida em contraposição ao ponto de vista das classes dominantes. Existe, vale repetir, uma 

educação que oculta realidades, e há aquela que desvela, que descortina realidades, daí a 

diretividade da educação, portanto, sua politicidade. Vale ressaltar, contudo, que a 

politicidade não se restringe apenas ao ato de ocultar ou desocultar realidades desumanas, 

pois, até onde compreendemos a educação como fenômeno e necessidade humana, a 

politicidade possui influências positivas ou negativas em nossa natureza inconclusa.  

Enfim, embora os dados indiquem que pouco se estuda sobre a teoria de Paulo 

Freire durante o curso, mesmo sem muita recorrência, tivemos nas respostas dos estudantes 

algumas poucas aproximações com o que Freire denomina politicidade. A esse respeito, vale a 

pena transcrever a resposta seguinte: 

A educação não é neutra, pois está sempre a serviço ou a favor dos interesses 
de um grupo e/ou classe social. Logo, afirmar que a educação é um ato 
político é reconhecer sua intencionalidade. (P- Est.4). 
 

 
Uma pluralidade de respostas (29,3%) alocamos na categoria “outros” que, ao 

nosso ver, merece um estudo específico, outra pesquisa. De maneira geral, tais respostas 

permaneceram distantes dos significados reais de politicidade. Referiram-se a diferentes 

aspectos. Para mostrarmos a diversidade do que estamos comentando sobre a categoria 

“outros”,  trazemos alguns dados sobre o que entendiam da frase de Paulo Freire: “A 

educação é um ato naturalmente político.” 

É um ato encarado como um negócio. (P- Est.02). 
 
A educação é um agente, um meio de socialização que busca perpetuar as 
necessidades de padrões da sociedade vigente. (P- Est.10) 
 
O político é a forma como atuamos no nosso espaço social e entre as 
relações sociais que nele mantemos. Ser um ser político é organizarmos 
nosso cotidiano coletivamente e estarmos abertos a refletir e modificar esse 
espaço social. Ato de reflexibilidade humana. (Brynner, 1990) (P- Est.35). 
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Não acredito que seja apenas político. Acho que outros aspectos precisam 
ser envolvidos na educação para que ela seja plena. (P- Est.39). 
 
Podemos dizer o sujeito, ele não se envolve no processo educativo apenas 
pelo conhecimento, mas também pelo sentimento, ou seja, ele tem três 
dimensões que dão alicerce ao seu ser que são: pensar, sentir e agir, a partir 
daí tornar-se participativo dentro das transformações sociais. (P- Est.55) 
 
 A educação como ato político é algo que envolve toda a sociedade, 
dominantes e dominados, mas que sempre está a favor da classe dominante. 
(P- Est. 64) 

 
 
Como podemos verificar, há respostas trazendo elementos que entendem a 

politicidade da educação como sendo negócio, socialização, dominação política, 

reflexibilidade humana e outros aspectos. Percebemos certa diversidade de sentido em seu 

conteúdo para expressar o entendimento sobre a politicidade da educação. E essa diversidade 

não condiz com o entendimento sobre a politicidade da educação; sua natureza política 

presente na afetividade, na técnica, na filosofia, na ética, na estética; enfim, em todas as 

dimensões que a educação envolve. 

Em síntese, essa diversidade no conteúdo das respostas nos leva a inferir, como já 

afirmamos, a existência de frágil entendimento sobre o assunto em foco. A fragilidade como 

compreendemos o assunto poderá ser uma das causas para essa diversidade de aspectos na 

categoria “outros”. Talvez a ausência de estudos mais rigorosos sobre a natureza política da 

educação, presente em todas as suas dimensões –  metodológica, filosófica, ética, estética, 

científica, tecnológica etc. –, seja um dos motivos que também contribui para a ausência de 

compreensões mais amplas e aproximadas em seus sentidos acerca da natureza política da 

educação.  
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Quadro 2 
 “Não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que o 

ato político é também educativo. É preciso assumir a politicidade da educação” 
(FREIRE, 2001c, p. 46). Educação é: 

 
Categorias Semânticas 

                                                                                              
F % 

 
• Prática social transformadora. 
 

 
15 
 

 
18,4 

• Processo de conhecimento. 
 

15 
 

18,4 

• Processo de conscientização. 
 

21 25,6 

• Algo presente ao longo da vida. 
 

04   4,8 

• Ato intencional 05   6,0 

• Outros 22 26,8 

Total 82 100 
 

A segunda questão propôs que os estudantes expressassem  sobre o que é 

Educação a partir da clássica frase de Paulo Freire: “Não basta dizer que a educação é um ato 

político assim como não basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso assumir 

a politicidade da educação” (FREIRE, 2001c, p. 46). Como podemos observar, 25,6% 

compreendem a frase como processo de conscientização, e essa compreensão não expressa a 

natureza política da prática educativa, sua politicidade, como denomina Paulo Freire. A 

seguir, trazemos algumas das respostas: 

É assumir a consciência da necessidade de tê-la. (P- Est.10). 
 
A educação é capaz de conscientizar o cidadão dos seus direitos, da sua 
forma de estar no mundo, contribuindo para a formação de sua politicidade. 
Sem querer, à medida que se educa, ele incorpora um posicionamento 
político. (P- Est.46). 

 
A educação é o modo pelo qual uma pessoa pode se tornar realmente um 
cidadão na medida em que pode exercer uma cidadania plena, uma vez que 
passa a saber quais seus deveres e direitos e dessa forma procura exercê-los. 
(P- Est.01). 

 
Educação é o ato de formar cidadãos que sejam capazes de argumentar e 
interferir de forma ativa no contexto político-social de nosso país. Ou seja, 
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tenha condições de discutir sobre a validade social na qual está inserida. (P- 
Est.14). 

 
É transformar o indivíduo em sujeito crítico, participativo e atuante dentro 
da sociedade. (P- Est.72). 

 
 

Como estamos comentando, politicidade da educação não se reduz à 

conscientização. Mas muitas vezes é assim que compreende-se, conforme os dados acima 

indicam, demonstrando certa fragilidade de conhecimento sobre o assunto. A politicidade da 

educação consiste em algo mais filosófico e profundo, exigente de certa sensibilidade e 

curiosidade epistemológica, discernimento, pois exige a percepção da diretividade que certa 

ideologia intenciona na educação. Importante o aguçamento dessa percepção, pois, como nos 

lembra Freire (2006, p. 13), “[...] a ideologia do poder não apenas opacisa a realidade, mas 

também nos torna míopes, para não ver claramente a realidade.” Ir além do que percebemos 

pelos nossos cinco sentidos, é ir em busca de uma compreensão  mais rigorosa da realidade; 

não é negar o senso comum, é ir além. É entender a realidade pela via do desvelamento, da 

percepção política dos fatos, do rigor na busca da compreensão dos achados etc. 

Entendemos que a conscientização, de fato, faz parte do processo educativo, 

porém, em conformidade com determinada politicidade. Pensamos que o neoliberalismo 

como sistema ideológico que nutre a concepção capitalista, busca um determinado perfil de 

conscientização. No entanto, essa diretividade não é a única. Há, portanto, uma politicidade 

desveladora dos axiomas neoliberais que influenciam valores, saberes, modos de vida, etc. 

Essa politicidade poderá contribuir na construção de novas formas de compreender os fatos, a 

vida.  

Para Freire (1979; 2002),  conscientização é um processo ininterrupto que 

poderá contribuir para conservação ou transformação permanente de nós e do mundo que 

fazemos.  Ou seja: conscientização a favor de quem? Contra o quê? Contra quem? A partir de 

qual ponto de vista movemos práticas educativas que possibilitam a conscientização? 
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Conscientização em Paulo Freire é compreensão e inserção mais lúcida e dialética sobre o 

mundo histórico cultural, vista sob um ângulo gnosiológico analítico problematizador e 

desvelador. É inserção na existência, compromisso social e político pela assunção das 

responsabilidades na caminhada por um mundo mais ético e menos injusto.  

Sua compreensão de conscientização denota rigor, disciplina, autoridade, 

liberdade, conteúdo, criatividade, comunicação, diálogo, formação, resistência, etc.; enfim, 

autonomia entendida como conquista social e histórica do desenvolvimento da capacidade 

humana de decidir, optar, atuar, intervir, recriar, projetar sonhos possíveis e ir à luta para 

materializá-los dentro dos históricos limites e possibilidades. É um nadar contra a correnteza, 

como analisam (FREIRE & SHOR, 1986). Conscientização possibilitada pela via de uma 

politicidade comprometida com a transformação humana e social. Diferente da 

conscientização pleiteada pela politicidade do neoliberalismo, centrada no individualismo, no 

consumismo, na competitividade, na exploração da força humana, na autonomia meramente 

econômica, etc. Uma conscientização eminentemente mercadológica, reprodutivista. 

Podemos inferir que as referências à conscientização apresentadas pelos 

estudantes se aproximam do pensamento de Paulo Freire. E, nesse sentido, o curso deve ter 

contribuído, de certa forma, com a criação de práticas educativas problematizadoras. Contudo, 

percebermos que a politicidade que envolve o permanente processo de conscientização tem 

sua diretividade e numa sociedade de classes não segue, unicamente, a via da desocultação 

das realidades, num sentido teorizado por Freire (1979). Há processos educativos alienadores 

que têm a força de conscientizar, amaciar e contribuir com a formação de valores que pouco 

ou nada condizem com a natureza da conscientização humanizadora, libertadora por ele 

teorizada, praticada e defendida.  

Os dados indicam que 18,4% vêem a educação como uma prática social 

transformadora, algo significativo e procedente. Mas também aqui é válido atentar para 
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politicidade dessa prática social transformadora, sua diretividade intrínseca. Prática social 

transformadora cuja diretividade está a favor de quem? Contra o quê? Esses são 

questionamentos que, uma vez colocados no plano de uma sociedade de classes como a nossa, 

exigem cuidados, atenção, lucidez e decisão política, pois a prática educativa que vivenciamos 

expressa um ponto de vista que é de classe. Como diz Freire (1986; 1999), por sermos 

inconclusos e éticos, estamos sujeitos à transgressão da própria ética universal do ser humano, 

por isso a importância do esforço possível para diminuirmos a distância entre o discurso e a 

prática. Entre o que somos, e o que professamos. 

Também para 18,4% dos estudantes educação é processo de conhecimento. De 

fato, não deixa de ser um processo de conhecimento, pois, como diz  Freire (1999), o processo 

de formação de nós mesmos é permanente, e, porque somos seres inconclusos, estamos 

sempre aprendendo, reaprendendo, desaprendendo o aprendido, formando e sendo formados, 

mutuamente. A seguir, algumas afirmações dos estudantes ilustram o que afirmamos: 

Educação é um instrumento que leva o homem ao conhecimento e o coloca 
em situação de igualdade com o mundo. Conhecedor, assim, dos seus 
direitos e deveres. (P- Est.69). 
 
A educação é o ato e transmitir conhecimentos, informações, experiências 
entre outras coisas. É o fato de formar cidadãos críticos e conhecidos da 
politicidade para saber discernir o certo do errado. (P- Est.65). 
 
Educação, para mim, “algo” que deve estar em benefício de toda a 
sociedade, que nos acompanha em todos os lugares e momentos. São trocas 
de conhecimentos. (P- Est.64). 
 
Todo e qualquer ato, pelo qual se transmite, ou se aprende conhecimentos. 
(P- Est.62). 
 
Bem resumidamente, a função da educação é socializar os conhecimentos 
acumulados e formar agentes sociais que saibam realizar transformações 
quando necessário nas formas de organização social. Ou seja, ao invés de 
cidadãos passivos subordinados ao Estado e dele dependentes, cidadãos que 
saibam reivindicar e resolver seus problemas. (P- Est.61). 
 
 

Nesse ponto, há que considerarmos a politicidade desse processo de 

conhecimento, pois há um processo de conhecimento que reproduz, não permitindo a 
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compreensão crítica e problematizadora do status quo. Na opacidade ideológica e reprodutora 

do seu processo memorizador, mecânico, mitificante, dificulta a compreensão dialética do 

conhecimento de um objeto em relação com certa totalidade. 

Esse conjunto de estudantes que aponta a Educação como processo de 

conhecimento não está sendo infiel ao que é educação; porém, vale reafirmar, esse processo 

de conhecimento tem uma natureza política, isto é, uma politicidade. Nele há uma 

diretividade, uma intencionalidade implícita ou explícita, porque o conhecimento, em si, 

conforme sabemos, não é neutro. É imbuído de intencionalidades políticas que envolvem 

ideologias ou formas de explicar o mundo conforme diferentes visões de mundo (LÖWY, 

1975). 

Nas respostas sintetizadas no Quadro 2, não identificamos muitos elementos que 

apontem para politicidade da educação; mas elementos que a entendem, com maior ênfase, 

como processo de conscientização, conforme já pontuamos e os dados aqui reforçam:  

Ação formadora de um ser consciente do seu papel enquanto indivíduo, e 
este enquanto ser social. (P- Est.70). 
 
A educação é um ato de sublimação do ser que precisa de decisão consciente 
para alcançá-la. (P- Est.71). 
  
Para mim, educação é um ato importante e fundamental porque é através 
dela que o ser pode tornar-se consciente do seu papel no mundo. (P- Est.75). 
 
A educação deve ser entendida como algo transformador e ao qual todos têm 
direito. Deve ser transformadora de modo a propiciar o espírito reflexivo das 
pessoas, voltadas para vida social. (P- Est.31). 
 
Essa é uma frase que afirma uma pedagogia crítica e atuante, ou seja, não 
reprodutora do desejo de algum grupo social, mas formadora, de pelo menos 
tentar ser formadora, de seres autônomos que escolhem seus próprios 
caminhos. Pedagogia libertadora. (P- Est.35). 
 

 

Conforme já sinalizamos, esse é o modo mais acentuado de compreensão da 

politicidade da educação. De fato, a educação tem essa finalidade de possibilitar 

autoconscientização mediatizada pelo mundo e pelas pessoas que problematizam determinada 
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realidade para irem reelaborando outras formas de pensar e de atuar, de se perceber como 

antes percebiam e atuavam no mundo cultural. É um tomar “distância” de si mesmo e do 

objeto analisado para, nessa “distância”, aproximar-se do cognoscível com nova compreensão 

e atuação sobre ele.  

Dependendo da diretividade que encharca a natureza do processo de 

conscientização, ela poderá configurar-se como uma prática educativa desveladora da 

realidade problematizada, reconstruindo outras formas de entender e inserir-se no mundo.  

Assim os sujeitos vão, aos poucos, conquistando outro sentido para sua forma de estar sendo 

no mundo, ultrapassando o simples estar no mundo para a histórica maneira de estar com o 

mundo. Com Freire (1979; 2001a), entendemos o estar com o mundo como uma maneira mais 

participante, interventora, autônoma e, portanto, mais formadora num sentido humanizador.  

O retorno a essa discussão sobre a conscientização, em parte, nos lembra a crítica 

de Marx & Engels (2006) ao idealismo hegeliano. Idealismo que parece crer que, pela 

consciência, podem-se ocasionar transformações no plano social, político, econômico. Como 

sabemos, Paulo Freire vivenciou realidades que o levaram a ler Marx e dele trazer algumas 

contribuições ao seu pensamento, como declara em Cartas à Cristina. Ele acredita que a 

mudança advém da práxis, da ação/reflexão/ação de sujeitos no mundo cultural. Acreditamos 

que o saber da politicidade da educação constitui-se, pois, como um dos poderosos 

instrumentos de luta com o qual vivenciamos a prática educativa com mais clareza política da 

sua diretividade intencional.  

Do universo de sujeitos participantes apenas, 6% compreendem a educação como 

“ato intencional”, elaborando respostas mais próximas do sentido da politicidade da educação. 

Afirmam: 

A educação é um ato político no momento em que estabelecemos os lados na 
‘trincheira’; e política é um ato educativo a partir do momento em que 
preciso da educação para divulgar minhas idéias. Tomando essas 
considerações, educação é alienação ou libertação, dependendo da forma 
com que é praticada. (P- Est.28). 
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É um ato de interesses. (P- Est.22). 
 
Uma ação intencional exercida em uma sociedade que causa 
efeitos/conseqüências à vida e o convívio das pessoas. (P- Est.04). 
 
 É a ação de promover construção e difusão de saberes a serviço dos 
interesses de determinado grupo. (P-Est.03). 

 
 

Conforme afirma Freire, é preciso, no entanto, assumir a politicidade da educação, 

ou seja, não apenas saber ou dizer da sua natureza política, mas perceber a “cor” dessa 

política, sua diretividade, sua ideologia, vivenciando-a num sentido conservador ou 

transformador, diminuindo assim a distância entre o que fazemos e o que dizemos (FREIRE, 

2001c).  

Como podemos notar, no conjunto dos que aproximam sua compreensão do 

sentido da politicidade da educação, há quem afirme ser a educação um ato intencional. No 

conjunto dos dados, essa afirmação tem sua importância, pois esse saber contribui com o 

exercício de uma prática educativa mais lúcida acerca da sua diretividade. A presença das 

respostas que se aproximam do sentido de politicidade da educação, a nosso ver, não 

invalidam nossa hipótese inicial, ou seja, a de que concluímos o curso de Pedagogia com 

frágil saber sobre a politicidade da educação. Reafirmamos que não negamos a existência 

dessa noção na compreensão dos concluintes; mas reafirmamos, fundamentados na força dos 

dados, que essa não é ainda a compreensão predominante.  O universo dessas respostas, 

embora se aproxime do conceito de politicidade, ainda sinaliza a fragilidade do saber que se 

tem frente à complexidade do assunto. 

Um pequeno universo de respostas 4,8% entende a educação como algo presente 

ao longo da vida, como podemos verificar: 

 

É a preparação contínua para a vida. (P- Est.67). 

Seriam as atitudes e influências recíprocas entre nós e os outros. Nossa 
construção cotidiana a partir das relações experienciadas ao longo de nossas 
vidas. (P- Est.53). 
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Essa ligação direta que alguns poucos estudantes fazem da educação com a 

própria vida nos faz lembrar Brandão (2001). Segundo ele, a educação é ampla e não se reduz 

apenas à que é oferecida na instituição escolar, mas está presente em todas as instâncias da 

nossa vida: família, igreja, rua e em outros espaços. E, no processo social, cultural e histórico 

do qual tomamos parte, a educação é inter e auto-educação. Porém, historicamente, a escola 

foi eleita por excelência como o lugar onde os saberes acumulados são repassados através de 

situações educativas (SOUZA, 2007). Eis o que afirma Brandão (2001): 

 
[...] em algum tempo ela existe difusa no meio social de que todos 
participam e é ativamente exercida nos diferentes círculos naturais da 
sociedade: a família, o clã, o grupo de idade, o grupo de socius. Mais adiante 
a educação especializa-se sob a égide da escola, mas a escola particular do 
mestre avulso ainda é uma extensão da sociedade civil. Mais tarde ainda, a 
própria educação escolar cai sob o poder de decisão do Estado que, quando 
autoritário e classista, exerce a educação para o controle da sociedade civil, 
da comunidade de todos (p.103) 
 

 

A educação está presente ao longo da vida, seja ela formal ou informal. Ela é uma 

necessidade ontológica do ser humano, como fala Freire em Pedagogia da Esperança. 

Ontológica no dizer de Paulo Freire porque, como seres históricos e inconclusos, temos a 

necessidade da educação para um permanente aprimoramento da nossa capacidade de sentir, 

colaborar, pensar, agir, criar, recriar, de forma cada vez mais humanizadora. Daí não ser 

possível entender educação como sinônimo de escola, como afirma Souza (2007). A educação 

escolar é apenas uma modalidade de educação, mas existe a educação familiar, religiosa, 

política, artística, tecnológica, científica, e tantas outras que se fazem presentes no contexto 

amplo da vida humana. Somos seres sociais, comunicantes, criadores, interventivos, culturais, 

históricos, e tudo isso denota a força e a presença da educação no decurso da existência. 

Enfim, é um permanente processo de construção e desconstrução de nós mesmos. 
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A categoria “outros”, como nos outros quadros apresentada, comporta uma 

variedade de sentidos. A inferência que lançamos na análise dos 26,8.% parte da percepção da 

fragilidade com que compreendemos o assunto em foco nesse estudo. São várias as respostas 

que entendem a educação das mais diversas formas e sentidos. Muito difícil classificar essa 

gama de respostas numa categoria que não fosse essa. Ressaltamos que, em meio a essa 

miríade de sentidos, incluímos também as ausências de respostas, pois várias pessoas 

deixaram de responder. A seguir, registramos algumas falas: 

O fazer é muito importante, as utopias são válidas, mas há necessidade de 
colocar em prática o que realmente se pensa com êxito. (P- Est.74). 
 
A partir do momento em que assumimos esta dependência, natural, 
poderemos aproveitar, usufruir, para não diminuir e sim ampliar. Educação é 
muito mais que seguir a política. (P- Est.68). 

 
Acredito que é muito difícil a educação atingir essa politicidade em uma 
sociedade capitalista, de forma que para o interesse dos burgueses ela está 
perfeita do jeito que está, reproduzindo ignorâncias. (P- Est.63). 
 
Educação é promover a mobilidade intelectual do indivíduo. Agora, educar 
este indivíduo é onde está o nó da questão. Os políticos deveriam perguntar a 
si próprios: qual educação gostaria que meus filhos tivessem? Ai, logo, logo, 
tudo mudaria!!! E o povão??? (P- Est.56). 
 
Um sistema complexo e amplo. (P- Est.51) 

 

A diversidade de respostas que alocamos na categoria “outros” reforça certa 

fragilidade na compreensão do conceito ora explorado. Elas fazem referência a aspectos 

diversos, muitas vezes deslocados do que lhes foi perguntado. As respostas agrupadas nessa 

categoria referiram-se à educação como sistema complexo e amplo, mobilidade intelectual, 

reprodutora de “ignorâncias”, muito mais que seguir a política, impossibilidade de 

politicidade da educação na sociedade capitalista etc.  

 

 
 
 
 
 



127 
 

 
Quadro 3  

Possibilidade de separar Educação e Política. 
 

 
Categorias semânticas 

 
F 

 
% 

• É possível separar educação de política. 04 
 

5,0

• Não separam, mas a relação entre política e educação é entendida como 
ação de políticas públicas, partidárias ou de governos. 

30 
 

36,5

• Aproximação do sentido da politicidade da educação.   20 24,3

• A política na educação vista como conscientização.          09 11,0

• Outros 12 14,7

• Não responderam 07 8,5

 
Total 

 
82  100 

 
 

Como já expomos anteriormente, alguns estudantes compreendem que política e 

educação não se separam; mas a visão de política, nesse contexto, está voltada para políticas 

de Estado, públicas etc. Os dados do quadro 3 indicam que 36,5% dos estudantes revelam 

uma associação entre politicidade da educação e ações e políticas públicas ou do governo na 

educação escolar. É o que podemos constatar na resposta de um dos participantes:  

Não se separam devido a mesma precisar de verbas da União, Estado 
e Município. (P- Est.16). 

 

Essa resposta nos leva a inferir que a politicidade da educação é compreendida 

como destinação de recursos dos entes União, Estado e Município para manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Nas referências dos estudantes, eles relacionam politicidade a 

fins eleitorais e à política partidária. Destacam aspectos como manipulação, corrupção, 

desvalorização e submissão da educação escolar à política partidária. Nos depoimentos 

escritos pelos sujeitos, há um tom de pessimismo e descrédito frente à relação entre política e 

educação, no entanto elas permanecem associadas.  
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Separar totalmente não. É possível não transformar a educação em prol da 
política. O que acontece muito na Universidade quando partidos se infiltram 
dentro dos cursos para se mostrar e garantir eleitores. (P- Est.5). 
 
Não. Tanto que a educação anda de acordo com o interesse dos governantes. 
(P- Est.13). 
 
Não. Porque a educação sempre foi interesse e manipulação pelos 
governantes. (P- Est.22). 
 
É óbvio que não!!! Política e educação devem andar de mãos dadas e nossos 
legisladores deveriam encarar a educação como prioridade nº1. Educação 
sem política é educação sem dinheiro. E sem dinheiro nada funciona, nada é 
cumprido, tudo é faz de conta. (P- Est.56). 
 
Hoje em dia não. As ações educativas estão diretamente ligadas aos 
interesses políticos. (P- Est.70). 
 
 

 
A categoria semântica intitulada “aproximação do sentido da politicidade da 

educação” reúne 24,3% de respostas que se aproximam do que Paulo Freire teoriza sobre a 

politicidade da educação, ou seja, sua diretividade conservadora ou transformadora. A maioria 

das respostas reunidas nesta categoria aponta a impossibilidade de separar-se educação de 

política, sinalizando sua intencionalidade ou diretividade. É o que comentam os sujeitos:  

 

Não. Pois a educação é naturalmente um ato político, haja vista sua 
intencionalidade. Ou seja, está sempre a serviço de alguém (grupo), o que a 
converte em objeto de disputa entre classes sociais, antagônicas de uma 
sociedade dividida. (P- Est.04). 
 
Acredito que não, pois a educação está intrinsecamente relacionada à 
Política. E, caso fosse separada da política, sem dúvida alguma a educação 
perderia a sua essência de transformação. (P- Est.08). 

 
Não, a educação é um ato político e também por ele influenciada, deste 
modo não podemos separar educação de política. (P- Est.17). 
 
Não, o ato de educar é um ato político, pois exige uma escolha e uma postura 
do educador. A partir dele, optar por uma tendência pedagógica e por uma 
metodologia ele já se encontra agindo politicamente. E mesmo em nosso 
cotidiano é preciso agir politicamente, pois estamos sempre escolhendo 
posições e atuando na sociedade (aqueles que atuam de maneira consciente). 
(P- Est.35). 
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Chamamos atenção para o fato de que talvez essa aproximação possa ser facilitada 

quando se adquire a mínima clareza política de falar e de agir a partir de um ponto de vista de 

classe; quando se tem clareza política da intencionalidade que se move na natureza da prática 

educativa movida por certa intencionalidade, qualidade, finalidade ou interesses que são de 

classe. Em parte significa, por exemplo, partir do ponto de vista do oprimido, como afirma 

Paulo Freire, assumindo sua concepção de educação, ou viver a prática educativa num sentido 

conservador das opressões.  

Em seu pensamento, Freire (1979; 1999), por exemplo, compreende que a 

militância toma forma, quando educandos e educadores podem desenvolver seu senso crítico; 

capacidade de reconstruir idéias, observações, compreensões, valores, intervenções e 

sentimentos que vão de encontro às formas variadas de opressão, discriminação, dominação, 

alienação e outras maneiras que fomentam injustiças e desumanidades entre seres humanos.  

Notamos que algumas respostas se afastam do conceito de politicidade da 

educação, pela fragilidade com que revelam a clareza política da diretividade da prática 

educativa. Diretividade nem sempre tão clara aos nossos olhos e que, para percebê-la cada vez 

a níveis mais evidentes, parece que se faz necessário o desenvolvimento da percepção sobre 

as intencionalidades implícitas ou explícitas na educação. Parece que este pode ser um dos 

caminhos para irmos melhorando nossa percepção sobre as diversas formas de opressão e 

dominação que podem estar escamoteadas em ações, modos de ser, valores, crenças.  

Como sinaliza Lukács (1974), as classes sociais que fazem parte da totalidade 

social, mobilizam interesses conciliáveis segundo seus modos de entender o ser humano, o 

mundo histórico, seus objetivos. Por isso, temos classes sociais com interesses antagônicos. 

Considerando essa reflexão, enfatizamos mais uma vez:  a politicidade poderá estar existindo 

em favor de interesses opressores cuja política desumaniza, destrói mundos, vidas, culturas 

etc.  
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Vale também enfatizar que a intervenção educativa é histórica, cultural e 

naturalmente política. Ela ganha ares ideopolíticos diferenciados conforme sua diretividade. A 

esse respeito, Freire (1999, 2001c) reitera que a diretividade da prática educativa explica a sua 

politicidade. Daí acreditarmos que poderá ser imprescindível esse saber estar presente desde a 

formação inicial, para que se conquiste cada vez maior clareza da filosofia de mundo e de ser 

humano presente nas práticas educativas.  

Na categoria “outros,” elencamos 14,7% de respostas que não separam educação 

de política, mas dão uma diversidade de sentidos para essa indissociabilidade. Para nós, foi 

desafiador classificá-las em outra categoria, como o foi igualmente em outros quadros 

anteriores . Nesse contexto, encontramos respostas que revelaram certa ambigüidade, o que 

dificultou a classificação fora dessa categoria, como é o caso das seguintes, quando se referem 

à indissociabilidade entre educação e política:  

 

Não, porque a educação precisa ser política para alcançar resultados 
positivos. (P- Est.12). 
 
Não, pois política só pode ser feita com educação reflexiva. (P- Est.41). 
 
Não, educação e política caminham juntas na medida em que a instituição 
que se propõe educar tem de politicar para fazer valer a pretensão. (P- 
Est.47). 

 
Não. Precisamos educar e nos educar para a vida. (P-51). 
 
Não, pois a educação permite uma criticidade necessária à política. (P- 
Est.77). 
 
Não porque o homem, mesmo sendo considerado um animal político, este só 
poderá sê-lo quando possuídos de uma boa educação. (P- Est. 79). 
 
 

Não encontramos aproximação de sentido entre elas, daí a necessidade de 

classificá-las nessa categoria. Ainda houve quem nada respondeu, ou simplesmente escreveu a 

palavra: “Não”.  
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Nesse universo de saberes, algumas respostas 11%, embora sem articularem 

política e educação, nos remetem mais uma vez ao sentido de conscientização, como podemos 

verificar:   

É papel da educação possibilitar também que o indivíduo entenda como 
ocorre o funcionamento de nossa sociedade, quais seus direitos e deveres e 
para isso os educandos necessitam perceber na educação a presença da 
política. (P- Est.01).  
 
Por ser uma questão de consciência crítica da sua vida. (P- Est.10). 
 
As duas estão ligadas e são dissociáveis, portanto quanto mais se sabe sobre 
direito e deveres melhor o avanço. (P- Est.71). 
 
 

Pela educação, busca-se uma qualidade, um resultado, uma certa atuação humana 

no contexto social local e mais amplo; contudo, na complexidade dessa atuação, reside uma 

diretividade. Assim, a capacidade político-educativa de notar a politicidade que marca a 

natureza da educação, poderá configurar-se num dos saberes imprescindíveis ao exercício da 

prática educativa docente ou não. 

 
Quadro 4 

Categorias semânticas referentes à 4ª questão aberta: 
 Conhecimentos adquiridos sobre a teoria de Paulo Freire durante o Curso de Pedagogia 

 
 

 
Categorias semânticas 

 

 
F 

 
% 

 
• Achou insatisfatório o estudo que teve, no curso, sobre a teoria de 

Paulo Freire.  
 

 
 
22 
 

 
 

27,0 
 

• Entende que alunas e alunos são sujeitos do processo educativo. 
 

16 
 

19,5 
 

• Relacionam educação com política. 
 

06 
 

7,3 
 

• Não responderam. 
 

05 
 

6,0 
 

• Outros 33 
 

40,2 

 
Total 

 
82 

 
 100 
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O Quadro 4 é uma síntese das respostas referentes ao seguinte questionamento: 

Quais os conhecimentos adquiridos sobre Paulo Freire durante o curso de Pedagogia. Os 

resultados indicam que 27% dos estudantes consideraram insatisfatórios os estudos que 

tiveram, no curso de Pedagogia, sobre a teoria de Paulo Freire. Essas respostas corroboram as 

idéias de Linhares (1996), quando afirma que Paulo Freire recebe muitas homenagens e 

celebrações, mas a sua teoria ainda se faz pouco presente nos currículos dos cursos de 

Pedagogia, conforme já citamos. Convém mostrar aqui alguns depoimentos escritos pelos 

estudantes a respeito do assunto:  

O curso de Pedagogia da UFPE deixa muito a desejar no que diz respeito ao 
estudo da obra de Paulo Freire.  (P – Est.11). 
 
Pouco lemos sobre a teoria de Paulo Freire, muito mais aprendemos apenas 
de ouvir falar. (P – Est.23). 
 
Sinceramente o que aprendi sobre Paulo Freire foi porque tive interesse 
próprio, uma vez que os professores citavam sobre o autor, mas defendiam já 
ser muito falado no centro. Assim, não houve maiores estudos sobre sua 
teoria. (P – Est.30). 
 
Sobre Paulo Freire se apreende muito mais não com o curso de Pedagogia e 
sim no decorrer lendo e se envolvendo com sua história e teorias, 
participando no instituto de Paulo Freire aqui no Centro de Educação. (P – 
Est. 47). 

 

São várias as respostas que expressam esse conteúdo. Cabe reafirmar que inexiste 

em nós a ingenuidade de pretender que o curso se restrinja ao estudo da teoria de Paulo Freire. 

Desejamos, apenas pontuar a importância que acreditamos possuir esse saber para o exercício 

da prática educativa. Expressar a politicidade da educação como uma das suas contribuições 

teóricas para formação inicial.  Embora não pretendendo que o currículo do curso contemple 

mais a sua teoria que a dos outros, é válido enfocar que a transversalidade do seu pensamento 

é comprovada por profissionais das mais diversas áreas como a da medicina, da arquitetura, 

da matemática e de tantas outras, conforme revela (GADOTTI, et all, 1996).  
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Por conseguinte, mesmo considerando as fragilidades do estudo crítico do seu 

pensamento no curso de Pedagogia, 19,5%  dos estudantes entendem que o educando é um 

sujeito do seu processo de conhecimento, aprende e educa-se, principalmente, na interação 

com outros sujeitos educandos e educadores. Nesse entendimento, ninguém educa ninguém, 

ou ninguém se educa sozinho, como diz Freire (1979).  Observemos o que dizem alguns 

estudantes:  

A educação não parte apenas de um envolvimento. Todos são parte do 
processo. (P – Est.81). 
 
Todo indivíduo deve ser sujeito de sua aprendizagem e o conhecimento de 
mundo é algo que deve ser aproveitado no processo ensino aprendizagem. (P 
– Est.82). 
 
Há necessidade de um modelo de educação em que o sujeito seja o ser que 
faz. É a partir dele que deverá ser regido o processo educativo. (P – Est. 70). 
 
 Acima de tudo todos somos capazes de aprender e ensinar, e todos no 
ambiente escolar são atores importantes no processo de ensino-
aprendizagem. (P – Est.54). 
 
 As pessoas, os alunos, são seres dotados de inteligência, capazes de 
transformar-se e transformar o mundo. (P – Est. 44). 

 

Nesse universo de saberes, constatamos que 7,3% associam educação com 

política, embora a percepção da politicidade da educação ainda seja frágil e confusa. Achamos 

válido ressaltar que, ao propormos que estudantes expusessem seus conhecimentos adquiridos 

durante o curso de Pedagogia, não podemos desconsiderar o sentido dessa questão. 

Entendemos que a expressão “durante o curso de Pedagogia” tem condição de envolver uma 

vasta gama de experiências vivenciadas no período da graduação, e não somente em sala de 

aula.  

A seguir, apresentamos algumas respostas dos estudantes referentes ao 

conhecimento construído durante o curso sobre o pensamento de Paulo Freire, ressaltando que 

a expressão “durante o curso” foi tomada de modo flexível, como  possibilidade de abertura 

ao envolvimento de experiências vivenciadas tanto em sala de aula no curso de Pedagogia, 
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como em congressos e demais eventos acadêmicos, ou não, oportunizados no decorrer da 

formação inicial. Eis o que nos disseram os/as concluintes: 

 

Entre outras coisas, Paulo Freire pensa a educação mais na dimensão política 
a que ele tece uma crítica sobre a estrutura político-social-econômica do 
Brasil. (P – Est. 17). 
 
A esperança, a humanização, o ato político, o ‘se ver no outro’, o respeito à 
diversidade. A educação, sua essência, puramente humana. (P – Est.28). 
 
Coincidentemente, a questão de Paulo Freire ver a Educação como um ato 
político, foi a parte que mais me tocou. Definitivamente todo pedagogo 
precisa ter em mente a educação como algo que mobiliza ações 
transformadoras em cadeias. (P – Est.80). 
 
As pessoas, os alunos, são seres dotados de inteligência, capazes de se 
transformar e transformar o mundo. (P- Est.44). 

 
Apesar de ter sido pouco trabalhada em sala de aula, me chama a atenção a 
visão politizada que este educador aplica ao seu modo de alfabetizar, pois se 
coloca totalmente a favor da causa dos analfabetos com uma educação 
totalmente voltada para a libertação destes da opressão do sistema opressor. 
(P- Est.42). 
 

 

Reconhecemos a contribuição do curso de Pedagogia e experiências acadêmicas 

vividas durante o referido curso, para a construção desses conhecimentos por parte dos 

estudantes. De fato, embora o curso tenha algumas fragilidades no estudo do pensamento 

freireano, possibilitou alguma compreensão sobre educação que se aproxima do que Freire 

teoriza. Contudo, ressaltamos as respostas de alguns participantes que afirmaram  mais se 

aprender sobre o pensamento de Paulo Freire vivenciando experiências em congressos, Centro 

Paulo Freire, ONGs, que mesmo em sala de aula. Citamos abaixo alguns desses depoimentos: 

Sinceramente o que aprendi sobre Paulo Freire foi porque tive interesse 
próprio, uma vez que os professores citavam sobre o autor, mas defendiam já 
ser muito falado no centro. Assim, não houve maiores estudos sobre sua 
teoria. (P- Est.30). 
 
Apesar de ser conhecida por quase todos os alunos de Pedagogia, esse 
conhecimento é na maioria das vezes superficial. O período que tive maior 
contato c/ essa teoria foi o 1º e o que ficou mais marcado foi o fato dela ter o 
sujeito como foco principal, a libertação dos oprimidos a partir dos mesmos. 
(P- Est.37). 
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Nada muito específico. (P-Est.35) 
 

 
Localizamos um universo de 40,2% das respostas na categoria “outros”, uma 

categoria que vem sempre se destacando nos demais quadros analíticos. Esse resultado revela 

uma variedade de associações relativas à teoria de Paulo Freire, uma pluralidade de 

referências ao que aprenderam sobre o pensamento freireano nas experiências vividas durante 

curso, mas que foram adquiridas extra curso, pois, como já mencionamos, no curso pouco 

estudaram o pensamento de Paulo Freire. Como ilustração, trazemos a resposta abaixo: 

Nada, nunca nenhum trabalhou com Paulo Freire, a não ser no 1º período 
acho que em filosofia, um grupo apresentou um trabalho baseado na 
pedagogia do oprimido. (P- Est.68). 

  

Conforme tentamos pontuar, os resultados revelam que a participação em eventos, 

como congressos e palestras, foi significativa para conhecer um pouco mais sobre o 

pensamento de Paulo Freire, embora algumas falas demonstrem equívocos sobre seu 

pensamento.  A seguir, apresentamos alguns exemplos:  

 
Foi um dos nomes mais falados no mundo, o que se pode dizer, e acredito é 
que o oprimido quando atinge o poder fica pior que o opressor e, se este fica 
pior, por que deixá-lo atingir o poder? (P –Est. 79).  
 
Fala-se muito de pedagogia do oprimido, da necessidade do docente formar 
alunos ativos e críticos. (P- Est.14). 
 
Todos nós somos sujeitos da nossa aprendizagem e da dos outros. (P- 
Est.10). 
 
Educar não é a acumulação de conteúdos e, sim, motiva a reflexão e a 
criatividade. (P- Est.41). 
 
Me chama a atenção a visão politizada que este educador aplica ao seu modo 
de alfabetizar, pois se coloca totalmente a favor da causa dos analfabetos 
com uma educação totalmente voltada para a libertação destes da opressão 
do sistema opressor. (P- Est.42). 
 
Pedagogia da autonomia e sobre o método de Paulo Freire. Aprendi que a 
técnica de alfabetização das sílabas não é tão rica como o método de 
letramento, e que a educação é importante e que deve ser inserida em todas 
as camadas da população. (P- Est.50). 
 



136 
 

Não estudei muito Paulo Freire, por incrível que pareça, sei que ele fazia 
uma forma de ensinar diferente. (P- Est.63). 
 

 
Esses depoimentos sobre suas aprendizagens abordam assuntos diversificados 

como: alfabetização, ensinar diferente, criatividade, formação de estudantes ativos e críticos 

etc. Há também comentários como o seguinte:  

[...] não busquei esta teoria, não vejo Paulo Freire como o mestre que tantos 
vêem. Para mim foi alguém que teve momento criativo e criou uma teoria 
que, ao meu ver, não é aplicável a nossa realidade. (P – Est.05).  

 

O conteúdo desta resposta nos lembra Paulo Freire nas obras Política e Educação, 

À Sombra dessa Mangueira e em outras, em que declara estar aberto às críticas; no entanto, às 

críticas de quem realmente se preparou para criticá-lo com ética e responsabilidade, com 

autoridade por ter realmente estudado seu pensamento. Ele ainda diz que não acha que deve 

ser lido por todos e todas, mas exige de quem o critica que o faça com ética, fundamentação e 

autoridade. No caso de algumas falas aqui apresentadas, reconhecemos que lhes falta mais 

substância sobre o pensamento freireano para poder criticá-lo. 

Como afirma Gadotti (1996), Paulo Freire nunca quis discípulos, apenas viveu 

experiências e, a partir delas, construiu seu edifício teórico. Não pretendeu ser aplicado na 

prática, pois não deixou cartilhas nem modelos prontos. Fez questão de deixar claro que 

experiência é algo que não se transplanta, mas se vive. Sua contribuição, como afirma 

Andreola (2002), no prefácio da obra Educação e Atualidade Brasileira, paira no universo 

paradigmático, pois nos propõe uma outra maneira de ler o mundo.  

No universo das respostas, 6% não responderam, e 40,2% na categoria “outros”, 

há expressões ou termos  relacionados à teoria de Paulo Freire. Deles podemos destacar aqui 

os seguintes: amorosidade, educação libertadora, diálogo, valorização do ser humano, 

humanização, cidadãos críticos, educação bancária. Essa diversidade nos indica certa 

aproximação  com a referida teoria. Eis alguns exemplos: 
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Na realidade nunca me senti obrigado a estudar Paulo Freire, mas algumas 
coisas que li pude apreender que a educação é um ato de amor. Um 
compromisso para quem deseja um mundo melhor. (P – Est.06). 
 
Aprendi que educação libertadora na prática não existe! (P – Est.07). 
 
Aprendi basicamente a relação em sala de aula entre aluno e professor, que 
deve ser estabelecida através do diálogo. (P – Est.08). 
 
A importância da valorização do ser humano. (P – Est.12). 
 
A humanização, a dialogicidade e o respeito aos conhecimentos prévios dos 
alunos. Tudo isso teoricamente, porque na prática, essas características 
(aspectos) não são respeitados. (P – Est.13). 
 
Fala-se muito de pedagogia do oprimido, da necessidade do docente formar 
alunos ativos e críticos. (P – Est.14). 
 
A educação deve ser entendida através das relações de todos inseridos neste 
processo, e não por parte. (P – Est.16). 
 
Compreendi que Freire trouxe para a (alfabetização) educação a realidade do 
aluno que não era considerada pelas tendências liberais. (P – Est.20). 
 
A relação existente entre os que passam o saber e os que a recebem. 
(educ.bancária). (P – Est.22). 
 
Aqui não é viável de se explicar... mas penso que seria importante e possível 
perguntar aqui uma coisa: Paulo Freire é teoricamente trabalhado, mas pouco 
vivenciado em termos práticos.. É como se tem dito: Quem fala em 
revolução sem realizá-la na vida cotidiana parece com um cadáver entre os 
denios... Isto é emblemático – Freire colocou, mas não parou no tempo; 
contudo, parece que parou no tempo quem ainda continua vivo. (P – Est.29). 
 
 

Conforme podemos conferir acima, essa pluralidade de respostas reflete níveis 

de conhecimento bem diversos de informações sobre a teoria de Paulo Freire. Os resultados 

revelam, portanto, que, mesmo sem uma preocupação sistemática e direcionada para a 

discussão do pensamento freireano, os concluintes do curso de Pedagogia têm noções 

genéricas da teoria e de suas implicações para o campo educacional.  

Contudo, embora considerando a presença desses níveis de conhecimento 

diversos sobre a teoria de Paulo Freire, reafirmamos, a partir dos dados, a fragilidade da 

compreensão de politicidade da educação; relembramos como esses concluintes do curso de 

Pedagogia o percebem de modo difuso, não observando a politicidade como fenômeno 
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presente na natureza da educação. Repetimos, contudo, que todos esses aspectos mencionados 

pelos nossos participantes são movidos por uma politicidade presente na educação como 

fenômeno humano e, na maioria das vezes, como os próprios dados confirmam, temos 

relacionado essa politicidade a processos de conscientização, politização, políticas públicas ou 

de governo. 

 
 

 Quadro 5 
 Outros locais em que teve acesso ao conhecimento sobre a teoria de Paulo Freire  

 
 

Categorias semânticas: 
 

F % 

 
• Mídia – internet, jornais, revistas.... 
 

 
12 
 

14,6

• Encontros de estudos como: seminários, congressos, 
cursos, ONGs, e outros eventos. 

26 
 

32,0

 
• Ensino médio. 
 

 
06 
 

 7,1

• Escola como espaço de trabalho docente ou pesquisa. 
 

09 
 

11,0

• Só no curso de Pedagogia. 
 

08 
 

 9,7

• Outros 21 25,6

 
Total 

 
82 

 
 100 

 
 

Como podemos observar no Quadro 5 e já indicamos na síntese das respostas 

anteriores, por diferentes vias, o conhecimento sobre o pensamento de Paulo Freire chega aos 

estudantes. Deles, 14,6% ouviram falar sobre ele na mídia. Consideramos significativo esse 

número, pois não esperávamos que a mídia tivesse tanta força como fonte para essa 

informação, mas o próprio curso que estavam concluindo, um curso de formação de 

educadores. 
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Como mostra Gadotti (1996), Paulo Freire é discutido por profissionais da 

educação de diversos países. Há quem entenda que Paulo Freire escreveu sobre um método de 

alfabetização de jovens e adultos, quando na verdade ele escreveu uma teoria, um modo 

diferente de pensar, entender e intervir no mundo historicamente.  

Dos participantes, 32,0% ouviram falar sobre essa teoria em eventos promovidos 

pela academia – como seminários, congressos, cursos – ou por outros espaços educativos, 

como ONGs.  

Do conjunto de participantes, 7,1% afirmaram ter ouvido falar sobre essa 

teoria ainda no ensino médio, através de docentes que propunham textos ou citavam sobre 

Paulo Freire em suas aulas.  

Nesse universo de respostas, 11,0% ouviram falar sobre Paulo Freire na 

escola, onde desenvolvem trabalhos relacionados à docência ou à pesquisa.  Também nos 

chamou atenção o fato de apenas 9,7% terem informações sobre esse educador no curso de 

Pedagogia. Já em 25,6% dos participantes percebemos ou o desconhecimento do pensamento 

freireano, ou o conhecimento advindo de comentário em ambiente familiar. Observemos essas 

respostas: 

Em nenhum lugar. (P – Est. 11). 
 
Em algum lugar. (P – Est. 19). 
 
Não tinha ouvido falar antes. (P – Est.14). 
 
Em Olinda, no Alto da Sé, no Centro de Educação e em uma biblioteca 
municipal em Maragogi/AL. (P – Est.40). 
 
Em casa, minha mãe é professora. (P – Est.68). 
 
No mundo. Viajei há pouco para a Europa. Paulo Freire é referência no 
mundo! (P – Est.69). 
 
Não me recordo. (P- Est.48). 
 
Em áreas afins, mas sempre relacionadas à temática educativa. (P – Est.35). 
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Reiteramos que não esperamos que o curso de Pedagogia se limite ao estudo da 

obra de Paulo Freire. Nosso respeito ao curso, aos docentes e aos estudantes direcionou nosso 

trabalho no sentido de tão somente mostrar que o saber sobre a politicidade da educação 

constitui-se numa das suas contribuições para formação inicial nesse curso.  

Embora sabendo, com Freire (2003a), que todo conhecimento delineia numa 

construção histórica inconclusa, este estudo chega a um momento que nos sugere parar um 

pouco, refletir sobre a caminhada e, a partir disso, registrar uma provisória conclusão:  os 

dados desta pesquisa confirmam o frágil conhecimento que ainda temos construído, em nossa 

formação inicial, sobre a politicidade da educação e do pensamento freireano de maneira 

geral.  

Reforçamos a importância desse saber, dentre tantos, para o exercício de uma 

prática educativa cada vez mais formadora de nós mesmos como pessoas e profissionais, em 

comunhão com educandos educadores. Ressaltamos ainda  que a  politicidade da educação 

revelada no saberes dos estudantes ficou reduzida a conscientização ou políticas de governo, 

políticas públicas, interesses políticos de certo grupo no poder, sem podermos expressar uma 

compreensão mais profunda de que a politicidade está na natureza da educação, ou seja, 

perpassa suas dimensões já aqui sinalizadas.   

De maneira geral os resultados apontam que os concluintes do curso de Pedagogia 

não demonstraram compreender que a educação tem uma natureza política, 

independentemente da decisão deste ou daquele educador. Na maioria das vezes, não sentem a 

intencionalidade ou diretividade que está na natureza da prática educativa, docente ou não. 

Quando comentam sobre o que aprenderam dessa teoria durante o curso, as respostas tomam 

direções variadas, abordando aspectos dessa teoria de forma por vezes superficial, 

equivocada, frágil.  Isso quando não afirmam sobre a ausência de estudos em sua formação 

sobre tal teoria. Sinalizam que há até quem afirme, em sala de aula, que Paulo Freire já é 
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muito falado e assim pouco se contribui para o reconhecimento da atualidade do pensamento 

freireano, quando teoriza sobre educação bancária, diálogo, amorosidade etc., para o contexto 

do nosso tempo em que desafios políticos e axiológicos se renovam para pôr em xeque a 

prática educativa meramente verbalesca, preletiva, autoritária e divorciada do desvelamento 

das opressões da sociedade de classes.  

Como já afirmamos, não omitimos em nossas reflexões, acerca desses resultados, 

o reconhecimento das contribuições vividas durante o curso para um entendimento da 

contribuição de Paulo Freire para o exercício da nossa profissão. O que se confirma, a partir 

dos próprios dados, é a fragilidade com que ainda percebemos ou atentamos para a natureza 

política do fenômeno Educação, ou seja, saberes relacionados a sua diretividade intrínseca,  

intencionalidades e suas influências formadoras ou deformadoras em nossa inconclusão 

humana. 

Vários dos saberes que os concluintes expressam sobre o pensamento de Paulo 

Freire foram construídos durante as experiências vividas no curso de Pedagogia, o que não 

quer dizer que foram adquiridos no curso, mais precisamente em sala de aula.  Afirmam, na 

maior parte das vezes, terem ouvido muito falar sobre esse educador em eventos, seminários, 

mídia etc. Então, considerando tal realidade confirmada pelos resultados desta pesquisa, 

reconhecemos a necessidade de mais empenho do curso nessa discussão filosófica. 

Ciente das nossas limitações e fragilidades para a construção deste estudo que 

buscou tão somente uma aproximação acerca do assunto, reafirmamos que, ao longo desta 

pesquisa, tentamos nos esforçar para sinalizar a importância desse saber para formação inicial 

como um dos instrumentos teóricos a mais capaz de inspirar uma prática educativa mais 

próxima de nosso sonho político, de nossa opção política, de nossa concepção de mundo e de 

ser humano.  
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Conquistar um saber mais amplo sobre a politicidade da educação poderá, a nosso 

ver, ajudar-nos a nos assumir cada vez mais como docentes pesquisadores e não como meros 

transmissores de conteúdos postos. Ousar, educar o medo, recriar e ir em busca do 

conhecimento e da reconstrução do conhecimento.  Desconstruir a força das influências 

ideológicas da educação bancária que ainda permeia nossa atuação no mundo, conservando 

muito das nossas marcas culturológicas, heranças da nossa formação histórica colonizada. 

Acreditamos, contudo, que muito já crescemos e progredimos no sentido das resistências a 

tais influências axiológicas herdadas desde nossa formação colonial, na construção 

permanente da democracia como forma de vida (FREIRE, 2002).  

Nos limites que acentuam nossa ingenuidade e nosso processo de conhecimento, a 

nosso ver, o que falta para melhorar essa realidade constituída na fragilidade do saber sobre a 

politicidade da educação é algo complexo de responder nos limites deste estudo. Achamos 

que a proposição de uma melhoria ou solução que nos ajude a amenizar a realidade que os 

resultados revelam, requer novos estudos. Não temos mesmo uma resposta pronta a dar frente 

a tal realidade pesquisada. Ousamos, contudo, propor uma reflexão conjunta, amadurecida, 

problematizadora, na qual várias vozes possam ser proferidas, ouvidas e, na medida do 

possível, acatadas. 

 A nossa proposta é a reflexão sobre o que acreditamos ser de imprescindível 

importância para formação inicial em Pedagogia: o saber mais amplo sobre a politicidade da 

educação. Uma reflexão sobre o currículo e sobre as possibilidades que ele pode abrir para o 

estudo filosófico dessa natureza política da educação no âmbito da formação inicial, de modo 

que, ao concluir o curso, tenhamos possibilitado a conquista desse saber para o exercício 

político mais lúcido da prática profissional. 

Para que o curso de Pedagogia se preocupe mais com essa questão complexa 

sugerimos  estudos  da temática  sobre a politicidade da educação. Acreditamos que poderá 
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ser um dos caminhos para instigar a preocupação sobre o assunto. A Cátedra Paulo Freire, 

instalada no Centro de Educação, poderá ser um dos caminhos para incremento dessa 

formação e o tema da  politicidade da educação em Paulo Freire , articulado ao projeto de 

formação em Pedagogia, constitui-se como fértil para o debate e estudo. Entendemos que a  

compreensão mais ampla sobre o conceito poderá contribuir, dentre outras coisas, para o 

exercício de práticas educativas  com maior grau de coerência frente a opção política optada e 

a prática educativa que lhe dá corpo confirmando ou negando o discurso de tal opção política. 
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O interesse que nos moveu para a realização deste estudo foi, inicialmente, nos 

aproximar um pouco do conceito de politicidade da educação em Paulo Freire a fim de, 

apropriando-nos desse conceito, identificar que conhecimentos sobre ele os concluintes do 

curso de Pedagogia têm construído. Confessamos que a pesquisa realizada nos proporcionou 

prazer, embora reconheçamos sua complexidade e incompletude, uma vez que o objeto que a 

move não se esgota aqui, no terreno desse estudo. Ele nos convoca para futuras investigações, 

melhorias, mais análises e reflexões, reescritas. Provoca-nos na medida em que nos aponta 

novos desafios na caminhada epistemológica que dele nos aproxima cada vez mais 

rigorosamente. 

Lembramos que o interesse por este estudo surgiu na própria experiência de 

estudante, vivida durante o curso de Pedagogia, quando notávamos certa fragilidade no estudo 

da natureza política da educação.  Como algumas vezes afirmamos, no corpo desta pesquisa, a 

Educação não se resume à politicidade. Somos cientes disso. Igualmente, contudo, temos 

consciência de que todas as dimensões e outros aspectos que envolvem o fenômeno Educação 

como prática social e humana são permeados por uma natureza política, sua politicidade. Ela 

está na natureza da educação, indicando diretividades, forjando intencionalidades. Este é, 

pois, um assunto que, devido à complexidade que lhe é inerente, não se esgota nos limites 

destas páginas.  

Mesmo tendo centrado nosso estudo na análise do conceito de politicidade na obra 

de Paulo Freire, temos consciência de que ainda há muito a aprendermos. Conforme já 

sinalizamos, não esgotamos essa análise nesta pesquisa. Consideramos, contudo, que 

conseguimos alcançar os objetivos que estabelecemos para nossa investigação: aproximar-nos 

do que Paulo Freire teoriza acerca da politicidade da educação e conhecer os saberes de 

concluintes do curso de Pedagogia sobre esse conceito.  
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Com base no sentido de politicidade da educação presente na teoria de Paulo 

Freire, analisamos e apresentamos os saberes dos concluintes sobre o referido assunto. Como 

foi possível constatar, não negamos a existência de conhecimentos dos estudantes acerca do 

assunto, mas supúnhamos – essa foi a nossa hipótese – que encontraríamos certa fragilidade 

desses saberes sobre a politicidade da educação. Nossa hipótese foi se confirmando à medida 

que estreitávamos nossos contatos com os dados, pois, como vimos, houve algumas vezes em 

que os depoimentos dos respondentes se aproximaram do sentido da politicidade da educação 

no pensamento de Paulo Freire, mas não o contemplaram em sua complexidade. Outro fato 

que confirmou nossa hipótese, gerada na própria experiência vivida durante o curso de 

Pedagogia, foi a forma frágil como a teoria de Paulo Freire é estudada nesse curso, mesmo 

tendo a clareza de que o nosso foco foi o saber da politicidade da educação como uma das 

contribuições desse educador para formação inicial em Pedagogia.  

Enfatizamos mais uma vez que não defendemos a tese de que o curso de 

Pedagogia privilegie o estudo do pensamento freireano em detrimento de outras teorias. Essa 

seria uma ingênua pretensão. Apenas buscamos verificar se estava correta nossa hipótese 

inicial.  

Os dados coletados durante nossa investigação revelam que, para os concluintes 

do curso de Pedagogia, a idéia de politicidade está associada à conscientização ou a políticas 

de governo, ou seja, a políticas públicas. Muito raras foram as referências à diretividade, à 

intencionalidade, fenômenos inerentes à educação. 

Verificamos, ainda a partir da observação dos dados, que, apesar dos méritos do 

curso de Pedagogia da UFPE, das contribuições que tem dado para a formação de 

educadores/as atuantes no cenário nacional, tem contemplado pouco o estudo do pensamento 

de Paulo Freire. Segundo os depoimentos dos concluintes desse curso, o contato que tiveram 

com as idéias freireanas foi esporádico e deu-se por meio de trabalhos isolados realizados em 
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algumas disciplinas. Conforme o que revelaram os sujeitos investigados, o conhecimento 

sobre a teoria de Paulo Freire é contemplado mais fora do curso do que mesmo dentro da sala 

de aula, isso é, em congressos, palestras, dentre outros espaços extraclasse.  

Não foi simples nos aproximar do que sabem os estudantes concluintes do curso 

de Pedagogia sobre o assunto politicidade da educação.  Como vimos, trata-se de um conceito 

bastante amplo que não pode ser compreendido apenas como a luta que se estabelece em uma 

sociedade de classes. Sendo a educação um fenômeno humano, presente, pois, em toda a vida 

humana, a politicidade da educação permeia os valores, as tradições, as culturas, os costumes, 

as ações diversas, as crenças, as escolhas, as decisões que, algumas vezes, vão além das 

questões que caracterizam a luta de classes.  

Um reduzido número de sujeitos afirmou ser o ato educativo intencional. É 

satisfatório reconhecer que existe esse universo de sujeitos que assim percebe a educação, 

embora não sendo essa a percepção predominante. Bem maior é o grupo que entende 

politicidade da educação como processo de conscientização, ou ações de políticas públicas ou 

de governo no terreno da educação sistemática. A nosso ver, o desafio, o ponto que 

precisamos analisar, é tentar perceber se realmente o saber mais rigoroso sobre a politicidade 

da educação, como uma das contribuições de Paulo Freire para o curso, possui relevância 

filosófica, pedagógica, política, científica e social para formação inicial no referido curso.  

A constatação dessa realidade sinaliza, ao nosso ver, a necessidade de se 

proporcionar estudos mais aprofundados durante o curso, a fim de que a conquista desse saber 

possa ser mais um instrumento teórico para permanente aprendizagem e reconstrução de nós 

mesmos, do mundo e da prática educativa que concorre para realização dos nossos sonhos 

possíveis, do inédito viável, como diz Freire (1992).  
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Não trazemos com nossos resultados imposições para a formação em Pedagogia. 

O intuito da pesquisa é mostrar a fragilidade epistemológica sobre essa contribuição filosófica 

em nossa formação inicial.   

Entendemos que, até mesmo para Paulo Freire, a caminhada para formular sua 

teoria, e nela a politicidade educação, não foi simples. Recordamos que as experiências 

vividas na infância, adolescência, na fase de adulto e de educador foram despertando sua 

sensibilidade  para a força e o poder da educação desveladora, como para o poder da educação 

alienadora (FREIRE, 1979; 2003), conforme comentamos no corpo deste estudo. Essa sua 

contribuição teórica, dentre outras, nos confirma a atualidade do seu pensamento frente a uma 

contemporaneidade marcada por competições, individualismo, insensibilidade, opressões, 

discriminações, embora reconheçamos que já avançamos alguns passos nesse plano 

axiológicos. O mundo cultural, reconhecemos, não é somente de desumanidades e injustiças, 

pois nele convivem resistências e tentativas de solidariedade, justiça social, compromissos 

com ampliação ou reinvenção dos direitos humanos, daí a força da globalização contra-

hegemônica analisada por Santos (2006).   

 Como mostram Santos (2006) e Lukcas (1974), há uma ciência que responde a 

interesses e finalidades desumanas, opressoras e que não está a serviço da qualidade de vida 

de todas as pessoas. A grande maioria das pessoas resta-lhe, muitas vezes, a desesperança, a 

fome, a guerra, o desemprego, as opressões e explorações da força do trabalho. A educação 

não vai mudar, sozinha, essa realidade, mas, sem ela, como diz Freire (2006), as melhorias 

serão inviáveis. Há valores fomentando esse modelo de mundo desumano, desigual, bem 

como há uma educação formal e informal que reforça tal modelo de mundo, dentre outros 

meios, através de algumas práticas docentes pouco lúcidas acerca do teor ideopolítico da 

educação (ARONOWITZ, 1998). Mas também, reconhecemos, como estamos a afirmar, 

existem outras formas de se proporcionar e viver a educação como fenômeno permanente de 
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formação humana. Há empenhos e práticas educativas que tentam inspirar-se na educação que 

contribui para amenização das injustiças de toda espécie. Os movimentos sociais, docentes em 

sala de aula se esforçando para possibilitar momentos de problematização em torno da vida, 

dos valores, das ações, do mundo de justiças e injustiças, configuram algumas formas de 

resistências. 

 Uma simples aproximação do pensamento de Paulo Freire já nos permite sentir 

sua preocupação com a natureza humana fazendo e refazendo-se ao fazer história. 

Aprendemos com Freire que, por sermos éticos, estamos sujeitos à transgressão da própria 

ética (FREIRE, 1999). Um dos desafios aos seres humanos inconclusos e conscientes dessa 

inconclusão está, pois, na luta para não transgredir a ética como possibilidade. Lutarmos para 

que a nossa prática não seja a negação do nosso discurso. Ele nos fala da ética universal do ser 

humano e da ética do mercado. E que há uma educação que não responde à ética universal do 

ser humano, pois está mergulhada na vastidão da ética que responde aos interesses do 

mercado. 

 Para perceber melhor tais diferenças antagônicas, por vezes presentes na 

linguagem, na prática docente, na educação familiar, midiática e em outras formas culturais e 

históricas de construir o mundo, reconhecemos a contribuição do pensamento de Paulo Freire. 

Seu pensamento filosófico-científico é uma denúncia contra todas as formas de opressão e 

dominação que desumanizam, oprimem e proíbem que o ser humano histórico viva seu maior 

direito: ser mais. Ser mais num sentido humano, cultural, econômico, político. 

 A superação do entendimento de que a politicidade da educação é o mesmo 

que política partidária, pública, conscientização, recorrentes nos depoimentos dos estudantes, 

se faz imprescindível, ao nosso ver. Esse saber, como mais um dos instrumentos teóricos de 

reconstrução do mundo e de nós mesmos nesse mundo, tem a possibilidade de nos 



150 
 

proporcionar mais clareza política para atuarmos com maior lucidez em consonância com 

nossas escolhas. 

Enfim, nossa investigação vem reiterar que a compreensão mais ampla sobre a 

politicidade da educação poderá contribuir, dentre outras coisas, para o exercício  de práticas 

educativas mais desveladoras, formadoras e com maior grau de coerência frente a opção 

política assumida pelo docente tendo em vista que não existe neutralidade na educação. A 

pesquisa possui um valor heurístico explícito, pois abre perspectivas para maiores 

investigações sobre o conceito de politicidade da educação e sua aplicação prática nos cursos 

de formação de professores. 
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UFPE - CENTRO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

TÍTULO DA PESQUISA: 

A POLITICIDADE DA EDUCAÇÃO NO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE E NOS 
SABERES DOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
Orientadores: João Francisco de Souza e Laêda Bezerra Machado 

Nº do Protocolo________ 
 

1ª PARTE 
 
DADOS GERAIS: 
 
Gênero:  (    )  Feminino   (   )  Masculino 
 
A sua idade está entre:  (   )  18 - 20 anos   (   )  21-25 anos   (   )  26 - 30 anos   

(   )  31- 35 anos  (  )  36- 40 anos (  )   mais de 41 anos 

Cursou o Normal Médio? (   )SIM   (    )  NÃO 

Caso a resposta anterior seja positiva responda se a instituição foi: 

(     )  pública     (     )  privada        (     )  pública e privada  

Qual o seu período no curso de Pedagogia: _______ 

Você sempre desejou ser professor/a?: (   )  SIM   (    )  NÃO 

ATIVIDADE PROFISSIONAL: Você trabalha? (   )   SIM      (    )  NÃO 
 

2ª PARTE 
 
 1. Paulo Freire afirma que a educação é um ato naturalmente político. Como você explica 
esta frase? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 
2. “Não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que o ato 
político é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da educação.” 
(FREIRE, 2001, p.46) 
 
A partir desta frase, para você, o que é educação? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Na sua opinião, é possível separar Educação de Política? Justifique sua resposta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 
 

4. Durante o Curso de Pedagogia, na UFPE, no qual você teve acesso à teoria de Paulo Freire, 

o que você conseguiu apreender desta teoria ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 
5. Além do curso de Pedagogia, em quais outros locais você já ouviu falar da teoria de Paulo 

Freire? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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FREIRE, Paulo. Educação e Política. São Paulo, Cortez, 2001. 

 




