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RESUMO:
 
Apresentamos uma sinopse analítico-reflexiva sobre a politicidade da educação teorizada por Paulo Freire. Objetivamos
mostrar um pouco do percurso existencial que contribuiu com a origem da sua teoria sobre a percepção teórica da sua
politicidade. O percurso metodológico iniciou com a leitura da Pedagogia da Autonomia. A continuidade veio
constituindo-se durante os estudos realizados nos cursos de Especialização e Mestrado em Educação. Os resultados
vêm apontando sobre a diversidade ideológica e política que a educação, compreendida como fenômeno humano,
veicula. A conclusão provisória sinaliza que o saber referente ao assunto poderá contribuir com a percepção da
ideologia que se faz presente nos processos educativos, e que poderemos, através desse saber mais sistemático,
contribuir contra processos de opressão, exclusão e discriminação, criando outro tipo de educação.
 
Palavras chaves: Pensamento de Paulo Freire; Politicidade da educação; Formação docente.
 
 
ABSTRAT:
 
We present an analytical and reflective synopsis about the political nature of education theorized by Paulo Freire. We
aim to show some of the existential journey that contributed to the origin of his theory on the theoretical perception of
their political nature. The methodological approach began with the reading of Pedagogy of Autonomy. Continuity came
constituting during the studies in the specialization courses and Master of Education. The results have been pointed
about ideological and political diversity that education, understood as a human phenomenon, conveys. The provisional
conclusion indicates that knowledge concerning the subject can contribute to the perception of the ideology that is
present in the educational processes, and we can, through this knowledge more systematic, contribute against
oppression processes, exclusion and discrimination, creating another kind of education.
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INTRODUÇÃO
 
Pretendemos apresentar uma sinopse analítica sobre a politicidade da educação teorizada por Paulo Freire.
Sinalizaremos neste breve estudo as possíveis interfaces ideopolíticas que poderão estar presentes no fenômeno
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educação, ou seja, na sua politicidade. Quando concordamos ou discordamos com determinados valores morais
subjacentes a determinado processo educativo, temos consciência da presença ideopolítica presente? Sabemos que a
educação não se configura como um processo neutro. Mas, será suficiente tão somente sabermos acerca dessa não
neutralidade? O que significa a politicidade da educação? Será a politicidade da educação tão somente a sua inerente
não neutralidade? Em que consiste, pois, esta não neutralidade? Paulo Freire, na construção do seu edifício teórico, faz
menção à politicidade da educação. Buscamos analisar e apresentar, sinopticamente o conceito de politicidade da
educação, construído e teorizado, praxiologicamente, por Paulo Freire em sua obra. Nessa direção, este estudo
fundamenta-se nas leituras de obras de Paulo Freire.
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
 
Entendemos que a análise de conteúdo se apresenta como a técnica de análise mais apropriada ao tipo de material
coletado no campo bibliográfico. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo parte do pressuposto de que, por trás
do discurso aparente, simbólico, esconde-se um sentido que convém desvelar.  Conforme a autora, a análise de
conteúdo significa
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).
 
Reenfatizamos que, sob as lentes da análise de conteúdo, a obra de Paulo Freire constituir-se-á no instrumento
privilegiado e primordial desse estudo para análise e apresentação do conhecimento por ele teorizado sobre a
politicidade da educação.
 

1. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS
 
A análise de conteúdo constituir-se-á “nas lentes” teóricas para elaboração das inferências sobre parte da obra de Paulo
Freire. Segundo Bardin (1977), o objetivo da análise de conteúdo consiste em percorrer os sentidos que as palavras
proferidas e registradas sugerem.  Por isso, “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). Franco (2003, p.25) reenfatiza que o ato de inferir é antecedido
de análises que poderão possibilitar teorizações sobre o conteúdo coletado. Portanto, não se paira no nível da
descrição; mas percorrem-se os caminhos da análise e lança-se a inferência, uma vez que “é ela que confere a esse
procedimento relevância teórica”. Não se buscarão, contudo, significados, pois eles denotam algo que remete a
generalizações e, neste caso, os aspectos subjetivos, culturais, emocionais, intelectuais poderão não ser considerados.
Nesse ciclo  gnosiológico, parte da obra de Paulo Freire constituir-se-á no instrumento teórico para a construção desta
pesquisa.
                                           

1. REVISÃO DA LITERATURA
 

1. Paulo Freire e o limiar da sua teoria
 
Buscamos apresentar uma sinopse analítica sobre a politicidade da educação teorizada por Paulo Freire. E muito
embora não seja nossa intenção reproduzir uma biografia de Paulo Freire, o que certamente fugiria ao foco deste
estudo, julgamos que será imprescindível destacar a relação estreita entre os diferentes contextos históricos vividos por
ele e a teoria que paulatinamente foi germinando na sua experiência de vida. Paulo Freire fazia questão de registrar em
seus livros, sobretudo dialogados em palestras, conferências e encontros com amigos, a presença forte da sua
existência na formação de sua teoria. Dentre outros, o período da infância e adolescência tiveram grande influência,
como 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, 2003, p. 72-3).
 
Assim, a educação familiar começa enraizando profundos reflexos na formação da sua concepção de educação. A

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_politicidade_da_educacao_uma_contribuicao_teorica_e_didaticoped.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



teoria foi brotando a partir daí, no democrático e amoroso convívio da família, aliado às situações existenciais difíceis
vivenciadas, inicialmente, em Recife, e agravadas posteriormente em Jaboatão dos Guararapes (antigo Jaboatão). É o
próprio Freire quem nos confirma: “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”
(Ibidem, p. 63).
Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, Bairro de Casa Amarela, na Estrada do
Encanamento, 724. Caçula, tinha como irmãos Normando e Temístocles e como irmã, Stella. Nunca esqueceu a casa
grande do tio Rodovalho, rodeada de mangueiras, jaqueiras, pitangueiras, coqueiros... onde nasceu e viveu parte da
infância. Aos seis anos, foi alfabetizado por sua mãe e seu pai com palavras do seu mundo de criança, à sombra das
frondosas árvores, tendo como caderno o chão de barro e como lápis, os gravetos caídos das mangueiras. Nesse
mesmo período, aprendeu a controlar seu medo das “almas penadas”, buscando, no clarear do dia, desvelar as causas
dos barulhos e ruídos noturnos que tanto o amedrontavam, perturbando-lhe o sono.
Freire sempre foi um menino “conectivo”, como afirma em Cartas a Cristina. Essa habilidade, acreditamos, facilitou-lhe a
percepção e sentimento em torno da sua realidade de vida e das outras pessoas. Inicialmente, pertencia à classe
média, daí o piano alemão da tia Lourdes, no qual ela tocava Beethoven, Mozart e outros, o qual foi um instrumento
que, apesar da queda do padrão econômico da família, nunca se desfizeram dele, como também seu pai, Joaquim
Themístocles Freire, nunca se desfizera da gravata, os quais se tornaram símbolos preservados pela família, apesar
das dificuldades pelas quais passavam.
O salário do seu pai, militar, forçosamente aposentado devido a “uma dilatação da veia aorta” (FREIRE, 2003, p. 67),
não era suficiente para suprimir as necessidades da família. Toda tentativa seu progenitor havia feito para superar as
dificuldades financeiras que se agravavam. Arriscou-se a ser vendedor, investindo sacrificadamente na compra de
alguns objetos, e não deu certo. Na pequena marcenaria improvisada, tentou fazer gaiolas, jogos, tamboretes, ou outras
coisas mais de madeira para comercializá-las; todos os esforços fracassaram. Findava dando tudo de presente a
familiares e amigos. Os problemas financeiros da família continuavam se agravando e Paulo Freire teve seu primeiro
contato com a classe trabalhadora. Assim foi, portanto, na convivência com meninos e meninas dos córregos e
mocambos de Jaboatão dos Guararapes que “[...] em tenra idade, já pensava que o mundo teria de ser mudado”
(Ibidem, p. 37-8). O contato com a fala popular, as brincadeiras, as interdições que limitavam o direito do povo de “ser
mais” ou de ter mais, a diferença entre seus costumes de classe média e os dos outros amigos pobres que o olhavam
diferente; todas essas experiências remotas já lhe denunciavam a existência de uma sociedade de classes, organizada
entre opressores e oprimidos. Obviamente, ele não compreendia a sociedade dessa forma. Naquele tempo longínquo
de infância e ao mesmo tempo tão próximo das suas memórias de homem adulto, enfrentou o problema da fome que o
atrapalhou até nos estudos. Convivendo com crianças e adolescentes que também passavam pela mesma experiência,
aprendia a “geografia” daquela fome: os quintais onde se aventuravam gostosamente sobre os muros, pelas travessuras
e traquinagens da infância, a procura de árvores frutíferas cujos frutos amenizassem as consequências de quem há dias
se alimentava tão pouco.
O menino Paulo Freire era muito sensível a tudo o que ocorria no seu mundo, principalmente às duras humilhações que
via sua mãe Edeutrudes Neves Freire sofrer quando precisava comprar fiado “trezentos gramas de carne”, pelo fato de
não poder quitar a compra anterior, mas que pagaria assim que pudesse, e ouvia do açougueiro gritos e expressões
violentas que lhe ofendiam a integridade, negando-lhe o pedido frente às pessoas que ali compravam. Ele olhava e
acompanhava sua mãe constrangida saindo do açougue humilhada, machucada, seguindo de volta para casa em seu
silêncio profundo. Freire sofria muito com a brutalidade do açougueiro e aprendia a nutrir um tremendo respeito por sua
mãe. Daí a raiz remota da sua “justa raiva” (expressão que ele utiliza em sua obra) e indignação da malvadeza perversa
do opressor sobre o oprimido; das injustiças sociais de toda espécie; dos que autoritariamente usam o poder contra os
frágeis e indefesos; dos que não têm sensibilidade para responder às indagações sem necessariamente ter que
humilhar. Freire não queria, obviamente, que o açougueiro financiasse a crise econômica da família, conforme afirma.
Não se tratava disso! Indignava-se do cinismo perverso, da desumanidade e falta de respeito aos seres humanos.
Tornando-se um educador humanista, analisava o irracionalismo e desumanidade dos que usam o poder para dominar,
oprimir. (FREIRE, 1992; 2003).
Na adolescência, para ajudar sua mãe nas despesas, viúva precocemente aos 42 anos, ensinava o que sabia de Língua
Portuguesa aos amigos em aulas de reforço. E por falta de estudos ginasiais em Jaboatão naquela época, sua mãe
muito “andarilhou” à procura de um colégio em Recife que o aceitasse como aluno bolsista, enquanto não pudesse
pagar. Finalmente foi acolhido pelo diretor do Colégio Oswaldo Cruz, sr. Aluízio Pessoa Araújo, com uma única
exigência: que estudasse. Era justamente o que Freire gostava de fazer! Nesse estabelecimento, cursou do ginasial ao
pré-jurídico, tornando-se auxiliar nas aulas de Língua Portuguesa e, posteriormente, professor dessa disciplina no
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mesmo colégio. Só assim foi possível ajudar melhor nas despesas da família, juntamente com seus irmãos e sua irmã,
que já trabalhavam.
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 sequer. Não era o que lhe dava prazer, embora reconhecendo a importância da profissão.
Decidindo não exercer a advocacia, atende finalmente ao convite que lhe trazia o amigo advogado Paulo Rangel, em
1947, para integrar-se à primeira equipe do SESI (Serviço Social da Indústria, em Recife) e trabalhar no setor de
Educação e Cultura. O convívio com a esposa e professora primária Elza Maia da Costa Oliveira, casados em 1944, na
Igreja Matriz da Soledade, em Recife, muito contribuiu com essa decisão e com sua formação de educador.
No SESI, foi aprendendo duramente, na prática, que não se deve falar às classes trabalhadoras sem antes conhecer
sua “leitura de mundo”, seu “saber de experiência feito”. Pautava sua prática educativa em procedimentos e objetivos
que possivelmente culminariam na vivência e aprendizagem da democracia. Vale dizer que, para Freire, democracia
não se aprende preletivamente; mas, sobretudo, vivencialmente. Desse modo, através dos erros, entendeu que não
seria possível atingir os objetivos político-pedagógicos partindo de métodos autoritários. Era fundamental democratizar o
processo. Primeiro, era preciso ouvir o povo, conhecer sua “leitura de mundo”, seu “saber de experiência feito”. Assim,
findava dedicando-se a profundas leituras e análises sobre a prática docente para melhor exercitá-la (FREIRE, 1992).
Naquela época, o SESI verdadeiramente experimentou, entre finais dos anos 1940 e 1950, um período de participação,
ingerência, autonomia e produtividade em toda a sua organização político-educativa, antes essencialmente
assistencialista. Fazia-se uso do direito à voz.
Assim, a permanência por dez anos no SESI, de 1947 a 1957, constituiu-se num período “fundante” que muito contribuiu
posteriormente na sistematização da sua tese: Educação e atualidade brasileira, defendida em 1959 como pré-requisito
ao concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Universidade do Recife, hoje, Federal de
Pernambuco. Ficou no segundo lugar, apesar do reconhecimento da qualidade e contribuição das ideias avançadas que
defendia naquele espaço-tempo para a educação brasileira. Lembramos que as experiências sistemáticas no campo da
educação vivenciadas por Paulo Freire se iniciaram em Recife, a princípio, no Colégio Oswaldo Cruz; depois, no SESI e,
posteriormente, no Movimento de Cultura Popular (MCP), culminando com a experiência de alfabetização em Angicos,
interior do Rio Grande do Norte, de onde se tornou reconhecido em nível nacional e internacional. Naquela época, Freire
colocava em ação o Plano Nacional de Alfabetização no governo do presidente João Goulart. A política pedagógica
desenvolvida no SESI, como diretor do setor de educação e cultura e nos últimos três anos, de 1955 a 1957, como
superintendente dessa instituição, facilitou o aprimoramento da mesma prática educativa no MCP. Importante dizer que
o MCP fora criado numa iniciativa do governo populista de Miguel Arraes, no início dos anos 1960, com o objetivo de
realizar um trabalho pedagógico democrático com o povo. Para tanto, o governador contou com a participação de
competentes educadores, dentre eles, Paulo Freire.
O amplo projeto do MCP envolvia, dentre outras atividades sociais e educacionais, um centro de cultura com danças,
teatro popular e os círculos de cultura. Nestes, organizavam-se debates envolvendo assuntos econômicos, sociais e
políticos, tão compartilhados informalmente na vida social do povo naquele espaço-tempo. As pessoas voluntárias,
geralmente jovens universitários que muito acreditavam na contribuição da educação no processo de mudança, faziam
uma pesquisa prévia entre as pessoas das classes populares, objetivando colher sugestões e temáticas para os
instigantes debates. Essas temáticas seriam posteriormente estudadas, organizadas, ampliadas e levadas ao diálogo no
círculo de cultura. Nesse intercâmbio, o diálogo configurava a metodologia e era compreendido também como
necessidade humana de comunicar, ouvir, opinar, discutir, interagir, participar. Enfim, uma estratégia política para a
politização e a valorização da sabedoria popular. Percebendo o interesse e eficiência nas discussões que
dinamicamente envolviam pessoas alfabetizadas ou não, Paulo Freire pensou numa forma de aproveitar essa
metodologia de trabalho para alfabetizar. A novidade encontra-se justamente aí, ou melhor, na presença do diálogo
problematizador em torno dos conteúdos existenciais no processo de alfabetização das pessoas jovens e adultas.
Os resultados positivos da experiência no MCP, realizada inicialmente numa pequena comunidade, em Recife, chamada
Poço da Panela, levaram Paulo Freire ao Rio Grande do Norte a convite do governador Aluízio Alves e do Secretário de
Educação, Calazans Fernandes. O objetivo era realizar uma experiência de alfabetização em Angicos, nome de uma
árvore e da humilde cidadezinha onde nascera o referido governador. Antes, Freire revestiu-se de cautela ante as
artimanhas da política populista da época, a qual, por si só, possuía uma politicidade. Desse modo, aceitou o convite do
governador Aluízio Alves para experimentar o “método de alfabetização” com algumas prévias exigências de ordem não
menos políticas. Estabelecidos os acordos, Freire preparou a equipe voluntária de monitores e coordenadores, que
posteriormente iam de casa em casa com a finalidade político-pedagógica de conhecer e registrar a cultura, a
linguagem, os costumes do povo de Angicos-RN. A equipe organizava os conteúdos, pautados a partir desse
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levantamento prévio. Aqui, neste instante, podemos sublinhar a dimensão antropológica da educação pensada por
Paulo Freire. Enfim, o povo analfabeto era convidado para aprender a ler e a escrever partindo das experiências
existenciais, da leitura de mundo. Assim, partindo das experiências existenciais vividas pelo povo, propunha a
codificação e decodificação dessas situações, envolvendo educandos e educadores num diálogo problematizador em
torno do vivido. Esse método possibilitava a compreensão básica do complexo conceito de cultura e da forma histórica
como a sociedade se organizava. Finalmente, visualizava-se a palavra escrita para, só então, serem trabalhadas as
sílabas e criadas as sentenças pelos educandos e educadores expressando seu mundo existencial.
Para a realização desse grande projeto, vários círculos de cultura foram formados em espaços disponibilizados nas
casas, igreja e praças de Angicos, para se aprender a leitura da palavra, reaprendendo a leitura de mundo. Assim,
seguiam-se os debates e discussões sobre problemáticas vivenciadas pelo povo. Em última instância, podemos dizer
que vida e escola não eram momentos divorciados. Resultado: trezentas pessoas alfabetizadas em 40 horas num
período de 45 dias. O espantoso resultado na aceleração da alfabetização das pessoas jovens e adultas findou levando
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, no governo do prefeito Djalma Maranhão, que
tinha como Secretário de Educação Municipal de Natal Moacir de Góes. Essa campanha de alfabetização também
recebia influências das ideias de Paulo Freire que, após a experiência de Angicos, passou a ser conhecido em nível
nacional e internacional. Talvez não seja demais dizer que a educação era compreendida por Freire como um artifício
de luta rumo às mudanças possíveis nas pessoas e nas sociedades “imersas” daquele tempo. (FERNANDES; TERRA,
1994)
 
O encerramento da primeira turma deu-se na Escola José Rufino, em abril de 1963, conforme relatam Calazans
Fernandes e Antônia Terra (1994), com a presença marcante de jornalistas e autoridades do mundo inteiro, ocasião em
que o presidente João Goulart ministraria a 40ª aula. Marcavam presença também o Ministro da Educação, Paulo de
Tarso Santos, o governador Aluízio Alves, o Secretário de Educação do Rio Grande do Norte, Calazans Fernandes e
onde estaria presente também, se não houvesse sido assassinado por motivos políticos, o presidente John Kennedy,
dos Estados Unidos. O plano era que “[...] Kennedy seguiria de helicóptero, com o governador e o embaixador Gordeon,
para Angicos, onde o esperavam os alunos das ‘40 horas’, e seria saudado pelo povo” (FERNANDES; TERRA, Ibidem,
p. 132). Foi a partir dessa experiência que, a convite do Ministro da Educação, Paulo de Tarso, Freire aceita
desenvolver seu trabalho a nível nacional coordenando o PNE (Plano Nacional de Educação).
Então, segundo a história registra, com o Golpe de 1º de abril de 1964, seguem-se humilhações, assassinatos, exílios e
violências de todo tipo como formas de perseguições políticas. Paulo Freire, após ser preso e interrogado várias vezes
no país, decide, a pedido da família e outras pessoas amigas, optar pela vida, exilando-se do Brasil. Para o exílio,
conduziu na bagagem as marcas da violência do Golpe Militar: os medos, a saudade, os sonhos rasgados, mas não
desfeitos, como afirmava, o desejo de retorno ao “contexto de origem”, a esperança, o silêncio introspectivo que o
remetera às constantes reflexões sobre o vivido. É de Paulo Freire a afirmativa de que seu primeiro exílio se deu
quando nasceu, expulso do útero materno. O segundo, quando teve que sair do Recife para morar em Jaboatão e o
terceiro, quando expulso do seu país, simplesmente porque ensinava o povo a ler, escrever e pensar (FREIRE, 2003).
Esse foi o grande e imperdoável crime contra seu país. Por isso, foi preso e interrogado como perigoso à nação
brasileira.
Aos poucos, o exílio foi se constituindo num período de ricas e vastas experiências, onde pôde pôr em prática, testar e
teorizar sua concepção de educação, incluindo nesta a teorização acerca da politicidade da educação, ou seja, não há
apenas uma educação. Educação, significa educações. Há várias formas educativas envolvendo o ser humano
consciente ou inconscientemente acerca dos valores e ideologias presentes em todo e qualquer processo educativo.
Depois de pouco tempo na Bolívia, Freire muda-se para o Chile, onde se reencontra, um ano após, com a esposa Elza,
as filhas Maria Madalena, Maria de Fátima, Maria Cristina e os filhos: Lutgardes e Joaquim Temístocles. Nesse país
ficaram durante quatro anos, recebendo correspondências e visitas de várias partes do mundo.
No Chile, também participou de várias experiências no campo da educação e em outros países da América do Sul,
Europa, África, Ásia, Oceania. Só não podia desenvolver suas experiências no Brasil, obviamente. Dentre as várias
experiências, preside o Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, Suíça, onde permanece por longo tempo, realizando
experiências de alfabetização em todo o mundo. Ministra cursos, palestras, seminários, conferências e é homenageado
por renomadas universidades do mundo inteiro, dentre elas, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e a
Universidade de Genebra, na Suíça. Publica alguns dos seus livros, dentre eles, Educação como Prática da Liberdade,
Pedagogia do Oprimido e Cartas a Guiné-Bissau. Por fim, é esculpido em pedra ao lado de outras figuras célebres na
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praça de Estocolmo, na Suécia, pela escultora sueca Pye Engström (GADOTTI, et. al. 1996). Assim, andarilhando pelos
cinco continentes, gesta sua teoria em contato com a prática, novas leituras e permanentes reflexões e análises sobre
as experiências vividas no Brasil e exterior. Reconhecido internacionalmente, percebe-se definitivamente cidadão do
mundo. Retorna ao seu país de origem em 1980, após 16 anos de exílio para, segundo ele, “reaprender o Brasil”.
Apesar do estrondoso crescimento e reconhecimento internacional, o Brasil ainda lhe limitou as oportunidades. Após
resistências políticas e movimentos reivindicatórios na Universidade de Campinas - UNICAMP, legalizam sua função de
professor nessa instituição de ensino. Trabalha na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e na
Universidade de São Paulo - USP, ministrando cursos, palestras, conferências. Orienta teses e outras atividades
acadêmicas no mundo inteiro.
 

1.  A percepção teórica de Paulo Freire sobre a politicidade da educação
 
Para Freire (1999, p. 124), “a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser
humano, que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente”. Ele chama a atenção para a
politicidade da educação, defendendo a importância de alcançarmos maior clareza sobre a diretividade intencional da
prática educativa para que o conteúdo estudado nos espaços da educação escolar, por exemplo, não venha a ser um
real estrangeiro 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). Como afirma
Imbernón (2004, p. 7)
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.
 
Defende que “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). Para ele, [...] 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.” (FREIRE, 2003, p.118). Portanto, considerando sua teoria, quaisquer tipos de educação: religiosa, familiar,
escolar, partidária, ambiental, profissional, indígena, comunitária, dentre tantas outras, há uma politicidade da educação
presente no conteúdo da natureza do processo educativo. A politicidade da educação, na perspectiva defendida e
teorizada por Paulo Freire, luta pela diminuição histórica dos sistemas de opressão, discriminação, do pluriculturalismo
na busca contínua pelo multiculturalismo como projeto social inacabado (FREIRE, 1992). Em contrapartida, há uma
outra politicidade da educação, sutilmente e camufladamente, preservando opressões através da ideologia e valores
presentes em sua essência educativa. Paulo Freire percebeu, praxiologicamente, que a qualidade de ser política é algo
inerente à natureza do processo educativo.
Desse modo, a educação atende a interesses explícitos ou implícitos presentes na dinâmica curricular. Poderá ou não
estar sendo opressiva, autoritária e conservadora de um desenho social e humano, favorável a uma minoria privilegiada.
O que não significa dizer que se deixará de ensinar os conteúdos. Ele enfatiza que “nunca houve nem há educação sem
conteúdo” (FREIRE, 2001, p.61). Porém, os conteúdos ensinados, quando não estabelecem interações
contextualizadoras e problematizadoras com as diversas situações reais vivenciadas pelos seres humanos, estão
atendendo a intencionalidades e axiomas voltados à desproblematização e massificação pelos conteúdos no processo
ensino aprendizagem.
Numa direção contrária à opressividade,  pode-se vivenciar outra politicidade, ou seja, outras intencionalidades opostas
à massificação, pois uma prática docente que busca vivenciar a indissociável relação teoria-prática, buscando
contextualização e maior sentido ao que se ensina e ao que se aprende, instiga a apreensão crítica e a produção do
conhecimento crítico,  pois busca ensinar os conteúdos programáticos como instrumentos científicos problematizadores
das realidades humanas, sociais, culturais, econômicas, políticas, etc., contribuindo para a releitura mais elaborada e
interventiva, libertadora e transformadora do mundo (FREIRE, 1979). Esse ciclo gnosiológico do conhecimento torna os
conteúdos como luzes para a percepção das realidades presentes na vida humana, proporcionando o repensar de
valores morais, pensamentos, sentimentos, objetivos e comportamentos humanos, fazendo-se cada vez mais favoráveis
às transformações sociais, humanas, etc. Portanto, no contexto de uma sala de aula, por exemplo, a prática docente
tradicional ou transformadora, no sentido teorizado por Freire, possui uma inegável politicidade inerente à natureza do
processo educativo. Daí decorre que
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a impossibilidade ainda de poder ser a educação neutra coloca ao educador ou educadora, permita-se-me a repetição, a
imperiosa necessidade de optar, quer dizer, de decidir, de romper, de escolher. Mas, lhe coloca também a necessidade
da coerência com a opção que fez. (FREIRE, 2001, p.39).
 
Nesse sentido, o fenômeno educação, ao veicular interesses diversos, poderá, em conformidade com sua politicidade
conservadora ou transformadora, contribuir com a transformação ou confirmação do status quo. Ao educador cabe a
imperiosa necessidade de optar, quer dizer, de decidir, de romper, de escolher agir com máxima “coerência com a
opção que fez” (FREIRE, 2001, p. 39). Por isso, ele teorizou o fenômeno educação a partir de um ponto de vista, o dos
esfarrapados do mundo, como afirma em Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido. Para Freire, “educação e
qualidade são sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos é possível entender
nem uma nem outra” (2001, p. 43). Como mostra Gentili (1996), o neoliberalismo (enquanto conteúdo ideológico
presente em muitos processos educativos) possui um projeto de sociedade cuja qualidade política alimenta e direciona
filosoficamente o mundo axiológico do universo capitalista globalizado.
Em contrapartida, a concepção de educação teorizada por Paulo Freire, por exemplo, é visceralmente antagônica aos
fins neoliberais, pois defende e fundamenta-se numa educação humanizadora, e não desumanizadora; numa educação
transformadora, e não declarante da inexorabilidade do tempo presente; numa concepção praxiológica de educação
libertadora, e não de uma educação alienadora, massificadora. Nesse sentido, “a diretividade da prática educativa que a
faz transbordar sempre de si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma utopia, não permite sua neutralidade”
(FREIRE, 2001, p.37), uma vez que a “ideologia dominante insinua a neutralidade da educação” (FREIRE, 1997, p.110).
Mesmo considerando essa assertiva, é imprescindível reafirmar que “nada disso, porém, altera a natureza política da
qualidade da educação” (FREIRE, 2001, p.43), porque sendo
especificamente humana, a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso política, é artística e moral, serve-se de meios,
de técnicas, envolve frustrações, medos, desejos. Exige de mim, como professor, uma competência geral, um saber de
sua natureza e saberes especiais, ligados à minha atividade docente. (FREIRE, 1999, p. 78).
 
Há quem entenda, por exemplo, que, para ser docente, é suficiente saber a teoria, bastando apenas dominar o
conteúdo e uma certa forma de ensinar. Por essa compreensão, a prática docente e formação profissional tendem a ser
meramente preletivas e divorciadas da formação integral do ser humano. Em contrapartida a esse posicionamento,
Freire (2001, p. 80) afirma que não consegue ser um professor separando, em dois momentos, o ensino dos conteúdos
da formação ética do educando. Essa indissociabilidade ocorre porque
 
toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina,
daí o seu cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 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 poder ser neutra. (FREIRE, 1997,
p.77-78).
 
Conforme Freire (2001b, p. 107), compreendemos 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.”À luz da teoria de Paulo Freire, percebemos que os conteúdos
curriculares estudados em sala de aula, por exemplo, podem estabelecer uma interlocução com o mundo vivenciado
fora dos espaços escolares, atribuindo sentido ao que se ensina e se apreende, proporcionando um processo educativo
mais criativo, significativo, formador de um pensamento crítico-reflexivo e interventivo nas realidades existenciais da
vida humana.
 

1. RESULTADOS
 
Este estudo, de natureza bibliográfica, possibilitou um encontro epistemológico e gnosiológico com o pensamento de
Paulo Freire, e, com este, a sua teorização sobre a politicidade da educação. Tornou-se possível percebermos melhor
que existe uma educação alienadora e outra que contribui com o desenvolvimento integral do ser humano, no sentido
mais humano do termo. Foi possível notar que Paulo Freire construiu sua teoria considerando experiências vividas
desde sua infância até as intensas experiências vivenciadas quando adulto, ser humano e profissional, no Brasil e fora
dele. Sua teoria sobre o fenômeno educação não o restringe ao sinônimo de escola. Paulo Freire teoriza a educação
como um processo de transformação permanente do ser humano, algo que o diferencia dos animais, pois é através da

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_politicidade_da_educacao_uma_contribuicao_teorica_e_didaticoped.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



educação que o ser humano produz a cultura, autoeduca-se, a partir das experiências vividas na dimensão individual da
vida e em sociedade.
 

1. CONCLUSÃO
 
Com Paulo Freire, passamos a perceber melhor o viés ideopolítico dos conteúdos curriculares formais ou informais que
podem alimentar, por exemplo, a discriminação e o preconceito, de um modo geral: étnico, religioso, de classe, de
gênero, sexual e outros. Passamos a perceber, por exemplo, que não existe, na maioria das vezes, sensibilidade e
atenção para politicidade da educação vivenciada no processo educativo. Foi possível percebermos que há a
possibilidade de se desenvolver um processo educativo, escolar ou não escolar, que diga e viva o contrário do que vem
sendo posto por camufladas e excludentes ideologias. Concluímos que a politicidade da educação é algo que se faz
presente na essência da educação, ou seja, de quaisquer processos educativos. Que a politicidade da educação se
constitui numa realidade pertinente a ser reconhecida e percebida por docentes.
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